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Sammanfattning 

Titel: Kapitalförvaltning i svenska försäkringsbolag - Före och efter Solvens II 

 

Författare: Thomas Edh & Martin Welén 

 

Handledare: Göran Hägg 

 

Bakgrund: 1 januari 2013 kommer Direktivet (2009/138/EG) för Solvens II att 

implementeras. Detta kommer ske samtidigt inom Europeiska Unionen (EU) och 

kommer leda till en harmonisering av försäkringslagstiftning i medlemsstaterna. 

Tidigare svensk lagstiftning, Försäkringsrörelselagen (2010:2043), kommer med andra 

ord att anpassas till det nya regelverket. Regeländring kan komma att påverka svenska 

försäkringsbolags bedrivna kapitalförvaltning.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om svenska försäkringsbolag utifrån rådande 

lagstiftning kan bedriva en, enligt finansiell teori, rationell kapitalförvaltning och om 

möjligheten till att bedriva en rationell kapitalförvaltning kommer att förändras i och 

med implementeringen av Solvens II.   

 

Genomförande: En genomgång av dagens regelverk, Försäkringsrörelselagen, samt 

Direktivet (2009/138/EG) för Solvens II kommer att presenteras. Utöver detta har fem 

stycken intervjuer med svenska försäkringsbolag genomförts. 

 

Slutsats: Dagens lagstiftning ger inte möjligheter till att bedriva en rationell 

kapitalförvaltning fullt ut. Solvens II kommer att förbättra försäkringsbolagens 

möjligheter att bedriva en rationell kapitalförvaltning. Försäkringsbolagen bedriver idag 

en förvaltning som till stor del kan anses vara rationell utifrån finansiell teori. Dock 

finns det vissa områden inom förvaltningen som skiljer sig från teorins bild. 

 

Nyckelord: Solvens II, kapitalförvaltning, Försäkringsrörelselagen, diversifiering, 

riskkontroll. 

Abstract 

Title: Asset Management in Swedish insurance companies before and after Solvency II 



 

 

 

Author: Thomas Edh & Martin Welén 

 

Supervisor: Göran Hägg 

 

Background: January 1, 2013, Directive (2009/138/EC) of Solvency II will be 

implemented. This will take place simultaneously in the European Union (EU) and will 

lead to a harmonization of insurance laws of the member states. Former Swedish 

legislation, Försäkringsrörelselagen (2010:2043), will therefore be adapted to the new 

framework. The rule change may affect Swedish insurance companies’ asset 

management. 

 

Purpose: The purpose of the thesis is to examine if Swedish insurance companies can 

apply rational asset management theory when Solvency II is implemented and if 

changes will occur in the asset management strategies. 

 

Implementation: A review of current regulations, Försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), and Directive (2009/138/EC) of Solvency II will be presented. In addition, 

five interviews with Swedish insurance companies have been done. 

 

Conclusion: The current legislation does not provide opportunities to fully apply 

rational asset management. Solvency II will improve the insurance companies' ability to 

pursue a rational asset management. The asset management in Swedish insurance 

companies currently adopts strategies that to high extent comply with generally 

accepted financial theories. However, there are certain areas within the asset 

management that deviate from these financial theories.  

 

Keywords: Solvency II, Asset Management, Försäkringsrörelselagen (2010:2043), 

diversification, risk control. 

 

  



 

 

Förord 

Denna studie har genomförts under vårterminen 2011 på Linköpings Universitet. 

Genomförandet av magisteruppsatsen har varit väldigt givande för oss som författare 

och vi har lärt oss otroligt mycket under arbetets gång. Det har stundtals varit långa 

arbetsdagar men detta har inte dragit ner humöret då ämnet visat sig vara mycket 

intressant. Det ska bli spännande att se vilka verkliga konsekvenser införandet av 

Solvens II kommer få på de svenska försäkringsbolagens möjligheter att bedriva en 

rationell kapitalförvaltning. Vår förhoppning är att denna studie på ett kompakt sätt ska 

ge läsaren en god förståelse för det komplexa ämne som kapitalförvaltning och 

lagstiftning utgör. 

 

Det finns många människor att tacka för att denna uppsats blivit verklighet. Utan vår 

fenomenala handledare Göran Hägg skulle inte uppsatsen varit vad den är. Denna man 

har lett oss på rätt vägar när vi seglat i osäkert vatten. Vår eminenta opponentgrupp 

förtjänar givetvis ett stort tack för alla värdefulla åsikter och förbättringsförslag.  

 

Linköping den 30 maj 2011-05-30 

 

Thomas Edh   Martin Welén
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1. Inledning 

”Om du tror att du vet allt är du dåligt underrättad”- Kinesiskt ordspråk 

1.1 Introduktion 

Den europeiska försäkringsmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste 

decennierna. Utvecklingen har gått från en nationell, hårt reglerad och skyddad marknad till 

att utvecklas mot en mer internationell marknad med ökad konkurrens som resultat. Dock 

anser medlemsstaterna inom den Europeiska Unionen, EU, att de internationella lagar som i 

dagsläget existerar inte är tillräckliga. Därför har egna reformer genomförts, vilket resulterat i 

att det finns ett stort antal regelverk som skiljer sig mellan medlemsländerna. 

(Finansinspektionen (FI, 2008))  

 

Skillnaden i regelverk får konsekvenser i bolagens kapitalförvaltning. Olika regelverk gör att 

de olika försäkringsbolagen inte konkurrerar på lika villkor. EU menar att detta är något som 

har motverkat arbetet mot en harmonisering av en gemensam marknad. (European 

Commission (EC, 2009)) En snedvriden konkurrenssituation där vissa försäkringsbolag inte 

har samma möjligheter som andra eller styrs av andra begränsningar kan vara negativt för 

effektiviteten på försäkringsmarknaden (Organisation for Economic Co-operation and 

Development(OECD), 1998). 

 

EU har som målsättning att skapa en integrerad och harmoniserad finansmarknad för att öka 

konkurrensen inom försäkringsbranschen. Detta ska enligt EU ske genom att ett gemensamt 

direktiv utformas som kommer sätta krav på berörda aktörer. EU planerar att 

implementeringen av det nya direktivet för kapitaltäckning, Solvens II, ska ske den 1 januari 

2013 (FI, 2008). Syftet med Solvens II är, enligt EU, att skapa ett ökat skydd för 

försäkringstagarna samt att i stort stabilisera det finansiella systemet. EU:s målsättning med 

direktivet är att garantera att försäkringsbolagen klarar av att upprätthålla sunda finanser och i 

synnerhet att säkerställa att de kan överleva svåra perioder. (EC, 2009) Den globala finanskris 

som drabbade världen under hösten 2008 kan exemplifiera en sådan period. Flera storbanker 

och investmentbanker gick i konkurs samtidigt som USA:s största Försäkringsbolag AIG, 

American International Group, fick genomgå en räddningsaktion av den amerikanska staten. 

Om ett försäkringsbolag skulle gå i konkurs skulle det kunna leda till en dominoeffekt där fler 

försäkringsbolag skulle drabbas negativt. Detta är något som indikerar på att det krävs 
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regleringar som motverkar risken att detta sker. (Karnitschnig, Solomon, Pleven, & 

Hilsenrath, 2008)  

 

EU:s förhoppning är att det ska leda till förbättrade metoder vad gäller analys, riskhantering 

och rapportering inom försäkringsbranschen. Dessa förändringar är något som kommer att 

påverka de svenska försäkringsbolagens kapitalförvaltning. Då försäkringsbolag utgör stora 

aktörer på de finansiella marknaderna är det viktigt att den bedrivna kapitalförvaltning kritiskt 

granskas för att den finansiella stabiliteten ska bevaras (Försäkringsförbundet, 2011). 

 

Solvens II kommer att ge anvisningar om hur de risker som försäkringsbolagen utsätts för ska 

hanteras för att på bästa sätt säkerställa att försäkringsbolagen klarar av att uppfylla de 

åtaganden de har mot försäkringstagarna. Det kommer ställas ökade krav på den interna 

riskhanteringen samt rapportering av de risker som innehas. (FI, 2008)Detta kan komma 

påverka hur de svenska försäkringsbolagen väljer att bedriva sin kapitalförvaltning. 

 

Tidigare uppsatser om Solvens II har framförallt skett ur ett redovisningsperspektiv där det 

har fastslagits att Solvens II kommer innebära ökade administrativa kostnader för 

försäkringsbolagen (Höglund & Linnbäck, 2009). Den här studien kommer istället fokusera 

på kapitalförvaltningen i försäkringsbolagen och huruvida den, ur ett teoretiskt perspektiv, 

kan anses vara rationell i dagsläget, samt undersöka vilken inverkan Solvens II kommer få på 

förvaltningen.  

1.2 Problemdiskussion 

Kapitalförvaltningens utförande är något som fyller en viktig funktion i försäkringsbolagen 

för att generera en stabil avkastning och säkerställa försäkringsåtagandena. Då 

försäkringsbolag är stora finansiella aktörer som förvaltar stora mängder kapital 

(Försäkringsförbundet, 2011) anser författarna att det är adekvat att undersöka hur denna 

centrala funktion, som kapitalförvaltningen utgör, sköts i praktiken. Det är intressant att ställa 

det praktiska förfarandet mot de finansiella teorier som finns på området.  

 

Den praktiska diversifieringen är intressant att undersöka för att se om en koppling existerar 

till de finansiella teorierna om portföljval. Att undersöka hur ett försäkringsbolag resonerar 

kring vilka tillgångar som ska täcka den skuld som finns till försäkringstagarna är också ett 
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intressant område att fördjupa sig i. Det är tänkbart att dessa val påverkas av vilken 

lagstiftning som finns på området. 

 

Teorierna systematiserar kunskapen inom området och syftar till att förklara fakta 

(Nationalencyklopedin (NE, 2011a)). Det är viktigt att ha i åtanke att kapitalförvaltning inte är 

någon exakt vetenskap utan att det är ett komplext område där många faktorer påverkar 

(Sharpe, 2007). För att hantera komplexa frågor krävs kunskap och erfarenhet. Frågan är om 

den kunskap och erfarenhet som finns i försäkringsbolagen i dagsläget är tillräcklig för att 

hantera den förändring som Solvens II kan komma att innebära, eller krävs det att ny kunskap 

tillförs i försäkringsbolagen.  

 

Sharpe (2007) har utifrån ett antal finansiella teorier sammanställt riktlinjer för hur en 

kapitalförvaltare bör agera för att förvaltningen ska anses vara rationell. Frågan är huruvida 

denna bild skiljer sig åt från svenska försäkringsbolag sätt att bedriva kapitalförvaltning.  Det 

är intressant att undersöka vilka likheter och skillnader som kan upptäckas mellan teorin och 

praktiken. Den teoretiska bilden är något som kapitalförvaltarna på försäkringsbolag kan välja 

att förkasta eller anamma, men förvaltarna måste ständigt anpassa sig till den rådande 

lagstiftningen på området.  

 

I dagsläget regleras försäkringsbolagens kapitalförvaltning framförallt av 

Försäkringsrörelselagen (2010:2043) som till viss del fastslår förutsättningarna för bolagens 

investeringsstrategier. Frågan är om dessa regler ger förutsättningar till att bedriva en rationell 

kapitalförvaltning eller om reglerna begränsar försäkringsbolagens möjlighet att bedriva 

rationell kapitalförvaltning. Om det innebär begränsningar för att en rationell 

kapitalförvaltning ska kunna bedrivas kan frågan ställas varför dessa regler finns till. Kan det 

vara fallet att det krävs en hårdare lagstiftning med högre krav på riskhantering vid 

förvaltning av kapital tillhörande försäkringar än vad som krävs enligt de investeringsteorier 

som finns. 

 

Enligt EU krävs det ett mer detaljerat regelverk än tidigare, där syftet är att säkerställa 

försäkringsbolagens finansiella ställning med förhoppningar om ett ökat konsumentskydd och 

förtroende för de finansiella marknaderna (FI, 2008). Implementeringen av Solvens II 

kommer innebära att större krav ställs på verksamheten som bedrivs inom 

försäkringsbranschen, men frågan är vad det ger för effekter i praktiken. Kan fallet vara att 
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Solvens II kommer leda till att förutsättningarna att bedriva en rationell kapitalförvaltning 

ökar eller kan effekten bli den motsatta. Vilken riktning EU vill styra kapitalförvaltningen i 

försäkringsbolagen är en intressant fråga. Försöker de skapa en hårt reglerad marknad där 

minimala risker tillåts eller vill de ge förutsättningar till att bedriva en rationell 

kapitalförvaltning för försäkringsbolagen. Frågan är om Solvens II kommer att etablera en 

tydligare koppling mellan teorin och praktik. 

 

Både de finansiella teorierna och den rådande lagstiftningen ger riktlinjer för hur 

kapitalförvaltningen bör bedrivas utifrån försäkringsbolagens perspektiv. Dessa aspekter ger 

som sagt bara riktlinjer för hur kapitalförvaltningen men det säger inte direkt något om hur 

den praktiska förvaltningen sker i försäkringsbolagen. Detta gör det intressant att undersöka 

hur kapitalförvaltningen hos försäkringsbolag sker i praktiken för att kunna utvärdera 

tillvägagångssättet. Utifrån diskussionen ovan har ett syfte för studien formuleras där fokus 

ligger på hur försäkringsbolagen bedriver sin kapitalförvaltning i dagsläget samt vilken 

inverkan Solvens II kommer att innebära.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om svenska försäkringsbolag utifrån rådande lagstiftning 

kan bedriva en, enlig teorin, rationell kapitalförvaltning och om möjligheten till att bedriva en 

rationell kapitalförvaltning kommer att förändras i och med implementeringen av Solvens II.   

1.4 Forskningsfrågor 

För att besvara studiens syfte har följande frågeställning formuleras. 

 Vad innebär en rationell kapitalförvaltning utifrån finansiell teori? 

 Ger Försäkringsrörelselagen möjlighet att bedriva en rationell kapitalförvaltning? 

 Bedriver försäkringsbolagen en rationell kapitalförvaltning utifrån finansiell teori?  

 Kommer Solvens II att påverka försäkringsbolagens möjlighet att bedriva en rationell 

kapitalförvaltning utifrån finansiell teori? 

1.5 Avgränsningar  

Givetvis är det viktigt att göra vissa avgränsningar. En alltför bred och omfattande uppsats 

riskerar att tappa det kärnfokus som författarna ska försöka bevara. Dessutom är tidsgränsen 

samt de medel som avsätts för uppsatsen begränsade. Utifrån dessa förutsättningar har 

uppsatsen avgränsats till fem sakförsäkringsbolag. Detta eftersom olika försäkringar regleras 

av olika regler och därför har denna studie endast undersökt hur sakförsäkringsbolagen 
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hanterar detta ämne samt hur dagens regelverk och Solvens II hanterar det området. Val av 

intervjupersoner har avgränsats till enbart individer som arbetar på den operativa nivån för 

kapitalförvaltning. Dessa är personer som dagligen arbetar med den löpande 

kapitalförvaltning där personer som indirekt påverkar kapitalförvaltningen i 

försäkringsbolagen har exkluderats ur urvalet. Genom att konsekvent utgå från individer på 

operativ nivå inom försäkringsbolagen är förhoppningen att det ska generera en 

sammanfattande bild av hur kapitalförvaltning bedrivs. Studiens analys och slutsats avgränsas 

med en referensram, som tar sin utgångspunkt i finansiell teori och empirisk forskning inom 

området. Detta ställs mot den insamlade empirin som utgörs av intervjuer och 

sammanställning av lagstiftning och direktiv.    

1.6 Disposition  

Dispositionen av uppsatsen uppbyggnad följer nedanstående indelning. 

Kapitel 2- Metod. I detta kapitel klargörs hur valet av ämne skett. Kapitlet går på ett grundligt 

sätt igenom hur uppsatsens genomförts med fokus på insamling av primärdata samt 

dokumentstudier. I slutet av kapitlet presenteras metodkritiken.  

Kapitel 3- Försäkringsbolagens spelregler. I detta kapitel ges en övergripande presentation av 

Solvens II samt påvisar skillnader mellan regleringarna före och efter införandet av de nya 

reglerna.  

Kapitel 4-Teori. I detta kapital kommer de teorier och tidigare forskning som genomförts 

inom ämnet att presenteras, vilket kommer att ligga till grund för studiens analys och slutsats. 

Kapitel 5- Empiri. I detta kapitel presenteras den information som framkommit från 

intervjuer med utvalda försäkringsbolag.  

Kapitel 6- Analys. I detta kapitel kommer svaren som framkommit från intervjuerna samt 

karläggningen av regelverken att analyseras utifrån den teoretiska referensramen.  

Kapitel 7- Slutsats och förslag på vidare forskning. I detta kapitel kommer de slutsatser 

författarna dragit av analysen att presenteras. 

Källförteckning 

Bilaga - Intervjusmall  
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2. Metod 

 ”En god forskningsmiljös främsta kännetecken är att de studerande i kunskap och skicklighet 

överflyglar professorn i ämnet.” Rodolfo Giardino 

2.1 Val av ämne 

Under 2008 upplevde världen den största globala finanskrisen i modern tid. Resultatet av 

denna kris bestod bland annat av en djup lågkonjunktur i många länder samt att vissa 

branscher, bland annat bank och försäkring, förlorade stora mängder kapital. (Rosén, 2008) 

Frågan som ställs i efterhand är om den ekonomiska skada som uppstod kunde ha minimerats 

om de utsatta bolagen haft en bättre riskkontroll och bedrivit en bättre kapitalförvaltning. 

Denna tanke i kombination med intressanta idéer från ett försäkringsbolag samt en god 

vägledning av författarnas handledare Göran Hägg, universitetslektor Linköpings Universitet, 

resulterade i detta ämne.  

2.2 Val av ansats 

Det valda ämnet kommer att behandlas utifrån ett kvalitativt perspektiv. En kvalitativ studie 

är en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys oftare ligger på ord än på 

kvantifiering (Bell & Bryman, 2005). Eftersom författarna väljer att ställa befintliga teorier 

mot den praktiska kapitalförvaltningen gör sig en kvalitativ studie bäst.  

 

Bryman och Bell (2005) hävdar att det är problemformuleringen som styr metodvalet. Med 

utgångspunkt tagen i problemformuleringen samt frågeställningen har författarna ansett det 

bäst att angripa denna uppsats från en kvalitativ synvinkel. 

 

Det är även tänkbart att via en kvantitativ ansats ställa finansiella teorier mot dagens 

förvaltning. En kvantitativ studie har dock visat sig svår att genomföra då försäkringsbolagen 

ser kvantitativ data och finansiella modeller som konfidentiella uppgifter. Detta har resulterat 

i att ett kvantitativt tillvägagångssätt valts bort.  

2.3 Fallstudie 

Uppsatsen är att beteckna som en fallstudie av flera försäkringsbolag. Resultatet av studien 

ska visa om försäkringsbolagen bedriver en rationell kapitalförvaltning utifrån finansiell teori. 
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Detta går att likna vid att utifrån ett enskilt perspektiv för olika aktörer dra slutsatser om hur 

bra något övergripande sköts (Ejvegård, 2009). 

 

Det finns två kännetecken på att en studie är en fallstudie. Det ska framgå en tydlig 

avgränsning av vad som ingår i fallet samt att en ingående beskrivning av det definierade 

fallet görs. (Johannessen & Tufte, 2003) Detta är något uppsatsen lever upp till eftersom den 

är avgränsad till kapitalförvaltningen i försäkringsbolag och hur den står sig mot den 

teoretiska bilden av förvaltning, samt att den beskriver hur detta sker praktiskt på 

försäkringsbolag. 

 

Det positiva med tillvägagångssättet är att författarna inte behöver fördjupa sig i den stora 

beskrivningen utan att det på ett begränsat område ändå går att ge läsaren en bra bild av hur 

uppgiften sköts. Dock innebär det att läsaren måste vara försiktig med de slutsatser han/hon 

drar (Ejvegård, 2009). Bilden av hur kapitalförvaltning ska bedrivas kan variera mellan teorin 

och praktiken och vad som anses rationellt i teorin stämmer inte alltid överens med hur den 

praktiska förvaltningen bedrivs. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Författarna hade innan uppsatsens början lite kunskap inom det valda ämnet. Det fanns en 

teoretisk kunskap inom portföljvalsteori men en begränsad praktisk förståelse. Via en 

kvalitativ förstudie samlades information och en fördjupning i det aktuella ämnet gjordes. De 

publikationer som användes var bland annat Finansinspektionen rapport om Solvens II (FI, 

2008).  Det rådande regelverket för försäkringsbolag, Försäkringsrörelselagen (2010:2043), 

granskades även på ett genomgående sätt för att skapa en förståelse för hur dagens lagar och 

regler förhåller sig. En genomgång av EG-direktivet (2009/138/EG) angående Solvens II 

genomfördes för att skapa en uppfattning om hur de nya reglerna kan komma påverka 

kapitalförvaltningen i försäkringsbolagen. 

 

Utifrån publikationerna skapades en god förståelse för de spelregler som finns i dagsläget 

samt för de kommande. Nyvunnen kunskap i kombination med tidigare teoretiska kunskaper 

resulterade i att ämnet undersöktes ur ett brett perspektiv. Anledningen till det breda 

perspektivet beror på en liten förkunskap inom ämnet vilket gjorde det svårt att specificera 

intressanta aspekter direkt. Uppsatsens breda perspektiv har ställt krav på olika former av 
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data. Insamlingen av data har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Detta har legat till 

grund för uppsatsens inledande fem kapitel. 

 

I analysen och slutsatsen har materialet kritiskt granskats och analyserats. Analysen tar 

utgångspunkt i uppsatsen referensram som influerats av Sharpes riktlinjer för hur rationell 

kapitalförvaltning bör bedrivas. Utifrån dessa riktlinjer har finansiell teori och empiriska 

studier inom ämnet används för att komplettera referensramen. Referensramen har sedan 

knutits till det empiriska materialet och utifrån det har en analys genomförts och slutsatser 

dragits. 

2.5 Dokumentstudie 

En dokumentstudie av båda tryckta och elektroniska källor har genomförts på flera områden. 

Dokumentstudierna ligger till grund för metodkapitlet, försäkringsbolagens spelregler samt 

uppsatsens teorikapitel. Dokumentstudier är av sin natur sekundärdata, Andersen (1998) 

hävdar att sekundära källor är sådant material som inte direkt skapats för att svara på 

uppsatsens syfte. Sekundärdata kan vara speglad eller partisk. För att undvika sådana källor 

har varje källa kritiskt granskats. Dokumentstudierna som genomförts bygger framförallt på 

respekterade författare inom den finansiella sfären samt på information från statliga 

myndigheter. I de fall källorna uppfattas som oseriösa eller partiska har dessa exkluderats från 

uppsatsen. 

 

Andersen (1998) hävdar att primära källor är data som samlats in direkt för studiens syfte. 

Studiens primära källor består av de intervjuer som genomförts. Frågorna i intervjuerna har 

utformats för att direkt svara på uppsatsens syfte.  

2.6 Val av försäkringsbolag 

Författarna har varit i kontakt med sammanlagt 18 försäkringsbolag. Den ursprungliga 

målsättningen var att intervjua tio stycken försäkringsbolag. Denna siffra grundar sig i 

Gustavssons (2004) syn på att mellan fem och tio intervjuer krävs för att ge ett tillförlitligt 

resultat. Det upptäcktes dock att det fanns en motvilja att ställa upp på intervju kring det 

berörda ämnet. Denna motvilja grundade sig i tre faktorer. Vissa bolag kände att de inte att 

hade tillräckligt med kunskap inom området för att vår intervju skulle gå att besvara. En del 

bolag ansåg sig inte ha tid medan vissa, trots anonymitet, tyckte att materialet inom ämnet var 

för konfidentiellt för att ligga till grund för en uppsats.  
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Svårigheterna att finna intervjurespondenter i kombination med det begränsade tidsutrymmet 

har resulterat i att fem representanter från olika försäkringsbolag har intervjuats. Författarna 

tror i likhet med Gustavsson (2004) att fem försäkringsbolag ger ett fullgott underlag att ställa 

mot de finansiella teorier som finns inom området för att på så sätt svara på studiens syfte.  

 

Den initiala kontakten har varit den samma för alla försäkringsbolag. Försäkringsbolagen har 

kontaktats via telefon och bakgrunden samt syftet med uppsatsens har förklarats. Om det 

kontaktade försäkringsbolaget valt att ställa upp på en intervju har en intervjumall skickats ut 

via mail. Intervjusmallen innehöll intervjufrågorna, studiens syfte och information på 

genomförande av intervjun. Cirka en vecka efter intervjumallen skickats ut har intervjun 

genomförts. 

2.7 Intervjuer 

Intervjuer är sannolikt den mest använda metoden inom kvalitativ forskning (Bell & Bryman, 

2005). Intervjuerna som genomförts i denna studie har två övergripande karaktärer, 

provintervju och huvudintervju.  

 

Syftet med provintervjun var att erhålla en fördjupad kunskap i det valda ämnet. Det var även 

nyttigt att genomföra en provintervju eftersom övning på intervjugenomförandet erhölls, samt 

en möjlighet att testa frågornas utformning och ordningsföljd. Detta är något som förespråkas 

av Lantz (2007). En provintervju anses öka studiens trovärdighet och validitet då 

intervjufrågorna testats innan huvudintervjuerna. Det framgår även hur den intervjuade 

uppfattar frågorna. (Andersson, 1998) Provintervjun genomfördes med ett av de bolag som 

även ingår i huvudintervjusutvalet. 

 

Huvudintervjuerna har genomförts till de fem olika försäkringsbolagen och har gjorts med 

personer på en operativ nivå som anses ha en god insyn i hur den praktiska 

kapitalförvaltningen genomförs. Den information som framkommit under intervjuerna har 

legat till grund för empirikapitlet. 

 

Hade en längre tidsperiod funnits hade ämnet och syftet kunnat breddats eller fördjupas och i 

ett sådant läge hade det även varit av vikt att intervjua personer som är verksamma på 

styrelsenivå. Det hade i ett sådant läge kanske även funnits ett intresse av att genomföra 
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intervjuer med lagstiftare och kontrollorganet som i Sverige utgörs av Finansinspektionen. 

Intervjuer med individer på andra positioner skulle medföra ökade infallsvinklar till studien, 

som skulle kunna resultera i mer djupgående analyser och slutsatser. 

2.7.1 Frågornas karaktär 

Frågorna som ställs har varit utformade på ett semistrukturerat sätt. Detta innebär att samma 

frågor har ställts till alla de olika intervjupersonerna. (Kvalitativ Metod, 2011) Motivet med 

upplägget är att underlätta och tydligöra jämförelsen och utvärderingen av 

försäkringsbolagen. Frågorna har haft en öppen karaktär och har varit utformade på ett sådant 

sätt att inbjudan till diskussion funnits. Även personliga reflektioner har varit möjliga. Syftet 

bakom detta tillvägagångssätt är att författarna vill uppmana till egna intressanta reflektioner, 

förutom svaren, från respondenten. Frågorna har utformats med studiens syfte i beaktande, 

något som rekommenderas av Thomsson (2002). Det är syftet samt vald frågeställning som 

intervjusvaren ska besvara. Därför har dessa tagits i beaktande när intervjufrågorna 

formulerats. 

 

Frågorna som ställts har kommit intervjupersonerna till handa före intervjun. Tanken med 

detta är att de ska vara mer förberedda, de ska ha haft möjlighet att diskutera med sina 

kollegor och kunna svara mer relevant. Dessutom elimineras risken att personen i fråga ska bli 

ställd av en fråga eller missuppfatta den.  

2.7.2 Genomförande av intervjuerna 

Provintervjun utförde på förvaltarens kontor. Detta var även fallet för två av 

huvudintervjuerna. De resterande tre intervjuerna genomfördes via telefon. Det finns både för- 

och nackdelar med att intervjua via telefon. Fördelarna är att en telefonintervju tar mindre tid i 

anspråk eftersom resemomentet elimineras, vilket också minskar kostnaderna, samt att en 

telefonintervju oftast går mer rakt på sak än en personlig intervju. En telefonintervju har även 

den fördelen att den intervjuades svar inte påverkas av faktorer hos de som intervjuar. 

Exempelvis kan klass och ålder påverka den intervjuades svar. Detta är något som undvikits 

med telefonintervjuer. Det negativa med telefonintervjuer är avsaknaden av kroppsspråk. 

Detta gör att den intervjuades svar kan bli mer svårtolkad när författarna inte ser personen i 

fråga. Även det faktum att en telefonintervju saknar den personliga värmen är något som kan 

påverka den intervjuades svar negativt. (Bell & Bryman, 2005)  
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Det finns många kvalitéer med en personlig intervju. Det positiva med en personlig intervju är 

att en bättre kontakt etableras och en möjlighet att läsa av kroppsspråk och minspel finns. 

(Svenning, 2003) Vid en personlig intervju kan intervjupersonerna uppfatta om den som 

intervjuas missförstår eller inte förstår frågan och i dessa fall omformulera den eller förklara 

frågans innebörd (Bell & Bryman, 2005). Det som är negativt, som framkom under 

framförallt en intervju, var att den intervjuade svävade iväg och berättade material som i sig 

var intressant, men inte relevant för studiens syfte.  

 

Fallet med både telefonintervjuerna och de personliga intervjuerna är att de intervjuade 

befinner sig i en miljö som är känd för honom/henne. Det finns forskning som visar på en 

såkallad kontexteffekt. Detta innebär att den miljö som intervjun genomförs i kan påverka 

innehållet och hur uttömmande intervjun blir. (Jacobsen, 2002) 

 

För att en full koncentrationsnivå skulle uppnås under intervjuerna, samt underlätta för 

genomtänkta följd- och spontanfrågor valdes det att inte föra några anteckningar under 

intervjun. Istället användes diktafon för att banda hela intervjun. Innan intervjun genomfördes 

frågades givetvis intervjupersonerna om en inspelning av intervjun var acceptabelt för dem. 

Efter att intervjuerna genomförts skedde en transkribering av intervjun. I ett fall fick inte 

intervjun bandas vilket ledde till att anteckningar fick föras. 

 

Ju fler intervjuer som genomfördes desto effektivare blev intervjuerna. Dels minskade tiden 

för intervjun från den första intervjun som pågick i över två timmar till den sista som pågick i 

55 minuter. Trots att tidåtgången minskade så minskade inte mängden av värdefull 

information. Författarna blev bättre på att styra intervjuerna under uppsatsens gång.  

 

Intervjuerna har genomförts med Kvales (1996) krav i beaktande. Detta har tagit sig uttryck i 

att intervjuerna varit strukturerade. Författarna har beskrivit syftet med intervjun, hållit i 

inledningen och avslutat den samt frågat om den intervjuade har några frågor eller har något 

att tillägga. Frågorna som ställts har haft en tydlig karaktär och intervjupersonerna har visat 

hänsyn och låtit den intervjuade prata till punkt. Författarna har varit styrande i 

intervjusituationen för att på så sätt få fram den information som behövs för att besvara 

studiens syfte. När respondentens svar svävat utanför ämnet har författarna fört denne in på 

rätt spår igen. Intervjuerna har varit öppna eftersom de varit flexibla och låtit den intervjuade 

berätta mer om de delar av ämnet som denna har specialkompetens i. Författarna har även 
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varit kritiska och frågande när något varit oklart samt tolkat svaren utan att påtvinga 

intervjupersonen att göra några egna tolkningar.  

2.8 Anonymitet 

Författarna har valt att vara konsekventa gällande anonymitet av de intervjuade 

försäkringsbolagen och dess representanter. När en av de intervjuade personerna yrkade på 

anonymitet gjordes valet att anonymisera samtliga deltagare. Detta får en negativ konsekvens 

gällande trovärdigheten av uppsatsen. Läsaren av uppsatsen har inte möjlighet att själv vända 

sig till de intervjuade försäkringsbolagen för att kontrollera materialet. Författarna anser ändå 

att det är värt att göra eftersom de intervjuade kan ge en bättre och mer komplett bild av 

kapitalförvaltning med vetskapen om att de kommer vara anonyma. Genom att garantera att 

anonymiteten efterlevs och berätta detta för intervjupersonen skapas trygghet vilket ger 

förutsättningar för mer djupgående svar (Holme & Solvang, 1997). Författarna har även valt 

att inte delge läsaren vilket kön, ålder eller vilken etnicitet som den intervjuade representanten 

har. Anledningen till detta är att läsaren inte ska påverkas av egna fördomar när empirikapitlet 

läses. 

 

De intervjuade fick möjligheten att läsa empirikapitlet innan uppsatsen slutfördes. Om 

informationen från intervjuerna feltolkats av författarna har detta justeras i uppsatsen. 

Upplägget med att låta de intervjuade respondenterna på försäkringsbolagen ta del av 

transkriberingen har som syfte att öka trovärdigheten och för att återspegla informationen på 

ett korrekt sätt. De intervjuade försäkringsbolagen får samtliga ett exemplar av den färdiga 

uppsatsen. 

2.9 Metodkritik  

2.9.1 Reliabilitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett begrepp på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Detta är ett intressant 

mått att ha i åtanke när denna uppsats läses. Om exakt samma intervjufrågor hade ställts på 

samma sätt och i samma miljö men vid ett senare tillfälle skulle förmodligen resultatet ändras. 

Detta beror på att intervjupersonernas preferenser och kunskap förändras över tid. Om 

dessutom intervjupersonerna skulle bytas ut mot personer som jobbar med samma 

arbetsuppgifter skulle förmodligen resultatet ändrats. Det är viktigt att belysa problemet med 
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att endast intervjua en person på respektive försäkringsbolag då resultatet kan komma 

påverkas av personliga åsikter. (Bell J. , 2006) 

 

Om uppsatsens tidsram varit längre hade fler intervjuer kunna genomföras för att undvika 

problemet. Ett så kallat ”test-reset” hade kunna genomförts där intervjuer med olika personer 

på försäkringsbolagen skett vid olika tidpunkter men med samma frågor. Det skulle även 

kunna gå att använda sig av test som ”alternativa formuleringar”, där frågorna skrivs om eller 

ställs på ett annorlunda sätt, men berör samma sak. (Bell J. , 2006) 

 

För att lyckas behålla en god reliabilitet i denna uppsats har författarna försökt att på ett 

förklarande sätt redovisa alla tillvägagångssätt som använts för att komma fram till de data 

som redovisas. Det faktum att en provintervju med ett försäkringsbolag genomförde är något 

som ökar tillförlitligheten i arbetet eftersom upplägget och frågornas relevans på ett bra sätt 

testas. (Lantz, 2007) Dessutom har ledande frågor försökt att i största mån undvikas. En faktor 

som kan påverka intervjupersonernas svar negativt är om de som intervjuar försöker att 

påverka intervjupersonens svar (Kvale, 1996), något som undvikts. Kvalitativa studier brukar 

kritiseras för att vara subjektiva, framförallt av kvantitativa forskare (Bell & Bryman, 2005). 

För att denna uppsats ska behålla sitt objektiva synsätt har författarna inte vägt in egna 

värderingar i frågorna. Detta har undvikits genom att noggrant granska frågorna samt 

genomföra en provintervju där en oberoende tredjepart analyserat frågorna. Dessutom 

minskar risken för egna värderingar då ämnet var relativt outforskat för författarna innan 

studien inleddes. 

2.9.2 Validitet 

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta 

eller beskriva. En mer exakt definition av validitet är att validitet är detsamma som 

utformning av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat 

och belägg som en undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som 

görs. Det är viktigt att skilja på reliabilitet och validitet. Även om en fråga ger samma svar vid 

olika tillfällen, även om den är omformulerad och ställs till olika personer inom samma 

område, kan frågan ändå inte mäta vad som är avsett att mätas.
 
(Bell J. , 2006) 

 

Svenning (2003) hävdar det går att dela upp validiteten i två delar, inre och yttre validitet. 

Den inre validiteten handlar om att rätt frågor ställs till rätt personer och den yttre validiteten 
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berör studien i stort. Den inre validiteten ökar om en bra koppling mellan teori och empiri 

förankras i studien. Det är viktigt att författarna tar utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen när intervjufrågorna formuleras för att behålla kopplingen med empirin. I 

denna studie har majoriteten av intervjufrågor formulerats med teorin i beaktande, vilket höjer 

den inre validiteten på studien. Den yttre validiteten berör studien som helhet, vilka 

möjligheter det finns att generalisera resultatet i studien. Mer om detta följer under 

generaliserbarhet.(Svenning, 2003)  

 

Författarna anser att validiteten i studien stärkts då de i ett tidigt skede har upplyst de 

intervjuade om studiens syfte samt dess intervjufrågor. Om detta tillvägagångssätt inte valts 

skulle en intervju kunna genomföras med en person som inte besitter tillräckligt med kunskap 

inom området, vilket resulterat i ett sämre och mindre rättvisande resultat. För att förstärka att 

intervjusvaren verkligen ska resultera i ett empirikapitel som ska svara på studiens syfte är det 

viktigt att ta i beaktande att frågorna verkligen mäter vad de ska mäta. Detta har aktivt gjorts 

av författarna när dessa märkt att intervjupersonen har missuppfattat frågan eller gett ett svar 

som inte är fullständigt. Då har motfrågor ställts för att den intervjuades svar ska svara på det 

som egentligen undersöks. 

2.9.3 Generaliserbarhet 

Bell & Bryman (2005) menar att problemet med kvalitativa forskningar är att det är svårt att 

generalisera resultatet utöver i den situation i vilken den producerades. Kritikerna menar 

t.o.m. att det är omöjligt att dra generella slutsatser av en kvalitativ metod som kan appliceras 

på en hel bransch när endast ett stickprov från branschen gjorts.  

 

Detta är något författarna är medvetna om, men det är heller inte grundtanken. De personer 

som intervjuats i denna uppsats är inte menade att vara representativa för hela populationen av 

svenska sakförsäkringsbolag. Resultaten från denna forskning ska istället generaliseras till 

teori och inte till population. (Bell & Bryman, 2005) Möjligheten att generalisera studiens 

resultat till teorin är något Svenning (2003) fastslår påverkar storleken på studiens yttre 

validitet. Då denna studies resultat på ett bra sätt går att generalisera till teorin och ger läsaren 

möjlighet att dra egna slutsatser anser författarna att den yttre validiteten är god samt att en 

generalisering är möjlig.  
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3. Försäkringsbolagens förutsättningar och spelregler 

”Det finns ingen regel utan undantag. Utom denna” - Okänd 

 

Sakförsäkringsbranschens kapitalförvaltning regleras av Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 

i dagsläget men detta regelverk kommer inom en snar framtid anpassas till Solvens II. 

Direktivet (2009/138/EG) är i skrivande stund under utveckling och de standarder som i dag 

finns med kan komma ändras fram till att implementering sker den 1 januari 2013. Den här 

studien utgår dock från det som står i Direktivet (2009/138/EG) och utifrån det som fastslagits 

följer en övergripande förklaring av Solvens II. 

3.1 Solvens II 

Solvensregelverket bygger på tre pelare där Pelare I består av kvantitativa krav för beräkning 

av kapital, Pelare II av kvalitativa krav på riskhantering och intern kontroll samt Pelare III av 

krav på publik information till marknaden. (2009/138/EG) 

3.1.1 Pelare I 

Pelare I har utformats för att harmonisera de kvantitativa krav som ställs på 

försäkringsbolagen. En central del i de nya reglerna är att säkerställa att bolagens avsättningar 

för försäkringstekniska skulder är tillräckliga för att de ska klara av att fullfölja de åtaganden 

de har gentemot försäkringstagarna. Avsättningarna bygger på en bästa skattning av 

försäkringstekniska skulder samt av en riskmarginal. Riskmarginalen ska täcka de risker som 

härrör från skuldernas framtida kassaflöden samt att de bör fastställas så att det är möjligt att 

avveckla eller överlåta försäkringsåtagandena.  

 

Pelare I behandlar även de krav som ställs på försäkringsbolagen att upprätta 

kapitaltäckningskrav. Försäkringsbolagen ska upprätta ett solvenskapitalkrav, SCR, samt ett 

minimikapitalkrav, MCR, för att skydda verksamheten emot oförutsedda händelser som kan 

leda till stora förluster. Detta ger i sin tur ett ökat skydd för försäkringstagarna. Om 

försäkringsbolagen inte klarar av att upprätthålla dessa kapitaltäckningskrav vid ett tillfälle 

måste åtgärder vidtas inom en snar framtid för att återupprätta kapitalnivån. Underskrider 

kapitalnivån MCR, och försäkringsbolaget inte klarar av att återställa det kapitaltäckningskrav 

som krävs, kommer bolagets tvingas till likvidation. De nya reglerna kommer även att 

innebära att alla risker som ett försäkringsbolag utsätts för ska finnas med i beräkningarna av 

solvenskapitalkravet. (Europeiska Kommissionen (EK, 2006)) 



16 

 

3.1.2 Pelare II 

Pelare II är en del av en ökad tillsynsverksamhet som syftar till att identifiera institutioner 

vars finansiella, organisatoriska eller andra orsaker påvisar att dess riskprofil är satt för lågt i 

förhållande till dess verksamhet. Sådana institutioner kommer att utsättas för påtryckningar att 

hålla ett högre solvenskapital och att åtgärder ska vidtas för att minska de risker som finns i 

bolaget. Förhoppningen är att Pelare II ska leda till ökad harmonisering bland tillsynsarbetet 

vad gäller standarder och metoder, vilket ger ökade förutsättningar till samarbete mellan olika 

tillsynsorgan. (EK, 2006) 

3.1.3 Pelare III 

Pelare III bygger på att en ökad rapportering av information skall ske till tillsynsorganen för 

att dessa ska ha möjlighet att kontrollera försäkringsbolagens verksamhet. Även ett ökat krav 

på öppenhet och offentliggörande av information till allmänheten är krav som kommer att 

ställas. Förhoppningen är att en ökad genomsyn ska öka förtroendet för försäkringsbolagen 

samt att det ska ge ett ökat skydd till försäkringstagarna. (EK, 2006) 

3.2 Solvens II:s påverkan på kapitalförvaltningen 

I detta avsnitt kommer en genomgång av de likheter och skillnader som finns i 

Försäkringsrörelselagen och Solvens II att ske, där fokus ligger på de regleringar som 

behandlar kapitalförvaltningen i sakförsäkringsbolagen. Detta innebär att det endast är Pelare 

I i Solvens II som ytterligare kommer att beröras i studien, då det i huvudsak är denna som 

kommer påverka kapitalförvaltningen i försäkringsbolagen.  

3.2.1 Försäkringsbolagens balansräkning 

Införandet av Solvens II kommer innebära att uppbyggnaden av försäkringsbolagens 

balansräkning förändras, där exempelvis skulder och tillgångar kommer att gå från att 

värderas till verkligt värde (2010:2043) till att marknadsvärderas (2009/138/EG). Som 

framgår av figurerna nedan återfinns de försäkringstekniska avsättningarna, FTA, i 

försäkringsbolagens balansräkning. Enligt dagens regler ska FTA innefattas av avsättning för 

ej intjänade premier och kvardröjande risker, avsättningar för oreglerade skador, avsättningar 

för återbäring och rabatter, utjämningsavsättningar samt övriga FTA. (2010:2043) Det 

framgår av Försäkringsrörelselagen att FTA ska uppgå till sådana nivåer att bolaget klarar av 

att vid varje tidpunkt uppfylla de åtaganden som skäligen kan komma inträffa. De skall 

motsvara samtliga kostnader som kan komma att uppstå på grund av de åtaganden som 

avtalats mellan försäkringsbolag och försäkringstagarna. (2010:2043) 
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Hanteringen av FTA kommer att ändras i och med implementeringen av Solvens II då de ska 

värderas till det aktuella belopp försäkringsbolagen skulle tvingas betala för att överlåta dessa 

till ett annat försäkringsbolag. För att beräkna värdet på FTA ska en bästa skattning göras av 

dessa plus att en riskmarginal, RM, tillkommer. En bästa skattning genomförs med hjälp av 

ett sannolikhetsvägt genomsnitt för de framtida kassaflödena där hänsyns skall tas till pengars 

tidsvärde beräknat med hjälp av riskfria räntesatser. Riskmarginalen ska uppgå till sådan nivå 

att det går att säkerställa att värdet av FTA motsvarar det belopp som försäkringsbolag kan 

förväntas kräva för att överta och uppfylla försäkringsförpliktelserna. (2009/138/EG)  

 

I Försäkringsrörelselagen framgår det att försäkringsbolagen idag ska upprätta riktlinjer för 

hur FTA ska hanteras där de fastställer hur beräkningar av FTA och försäkringspremier sker 

(2010:2043). Som nämns i inledningen av detta avsnitt kommer tillgångar och skulder börja 

marknadsvärderas vilket förväntas få effekten att de försäkringstekniska skulderna kommer 

minska i förhållande till den värdering som sker till verkligt värde (FI, 2008). Att 

marknadsvärdera tillgångar och skulder innebär att de ska värderas till det belopp för vilket de 

skulle kunna utväxlas i en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 

och har ett intresse av att transaktionen genomförs. (2009/138/EG)  

 

Figur 1. Balansräkningens uppbyggnad med Solvens II, fritt omarbetad, FI, (2008) 
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Figur 2. Balansräkningens uppbyggnad i dagsläget, fritt omarbetad, FI, (2008) 

3.2.2 Kapitaltäckningskraven  

För att säkerställa försäkringsverksamheten måste försäkringsbolagen upprätta vissa 

kapitaltäckningskrav för att skydda verksamheten mot ej förväntade händelser som kan 

innebära stora förluster för försäkringsbolaget. Enligt Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 

ska ett försäkringsbolag inneha tillgångar, utöver de som krävs för skuldtäckning, som uppgår 

till en tillräcklig kapitalbas. Kapitalbasen får enligt rådande regler omfattas av inbetalt 

aktiekapital eller inbetalt garantikapital, övrigt eget kapital med avdrag för utdelning samt av 

obeskattade reserver. (2010:2043) 

 

Försäkringsbolagen skall vid varje tidpunkt klara av att visa upp att de innehar de tillgångar 

som krävs för att uppfylla sina åtaganden. Under verksamhetens gång ska en kapitalbas 

beräknas med utgångspunkt i rörelsens omfattning och art, det vill säga solvensmarginalen. 

Kapitalbasen får aldrig understiga garantibeloppet, och vid uppstartandet av ett 

försäkringsbolag skall kapitalbasen minst uppgå till garantibeloppet. Underskrider 

försäkringsbolagens kapitalbas garantibeloppet ska Finansinspektionen, FI, vidta åtgärder som 

innebär att försäkringsbolagens styrelse måste upprätta en finansiell saneringsplan för att öka 

kapitalbasen igen. (2010:2043) 

 

Solvensmarginalen beräknas med utgångspunkt i premie- eller skadeindex där det högsta av 

dessa belopp multipliceras med en kvot för de tre föregående årens motsvarande förhållande 

mellan utbetald ersättning efter avdrag kontra utbetald ersättning utan avdrag för 
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återförsäkrares andel. Garantibeloppet är fastställd till ett bestämt belopp som uppgår till två 

miljoner euro vilket kan komma att öka om försäkringsverksamheten innefattar ett antal 

övriga försäkringar. (2010:2043)  

 

Dessa regleringar kommer att ändras när Solvens II tas i bruk. Det framgår i Direktiv 

(2009/138/EG) att försäkringsbolagen ska upprätta en kapitalbas som täcker 

solvenskapitalkravet, SCR. Beräkning av SCR kan antingen ske genom en standardmodell 

eller genom en internt utformad modell. 
 
Vid beräkning av SCR förutsätts att verksamheten i 

försäkringsbolagen bedrivs enligt fortlevnadsprincipen
1
 samt att hänsyn tas till alla risker som 

verksamheten utsätts för. De risker som innefattas är teckningsrisk, marknadsrisk, ränterisk 

samt operativ risk. För att en risk ska tas med i beräkningen ska den kunna komma påverka 

den löpande verksamheten under de tolv kommande månaderna. (2009/138/EG) 

 

En ny beräkning av SCR ska ske minst en gång per år där en löpande övervakning ska ske för 

att fastställa att solvenskapitalkravet har full täckning. Skulle försäkringsbolagens riskprofiler 

avvika kraftigt från de antaganden som låg till grund för senaste solvensberäkning ska en ny 

beräkning genomföras. Denna skall sedan skickas in till tillsynsorganet för godkännande. 

Grundtanken med SCR är att det ska täcka ej förväntade förluster i bolagens verksamhet för 

att skapa ett ökat skydd för konsumenten. (2009/138/EG) 

 

Beräkningen av SCR enligt standardformeln ska uppgå till summan av det primära 

solvenskapitalkravet, kapitalkrav för operativ risk samt justeringsbelopp för 

förlustteckningskapacitet hos FTA samt uppskjuten skatt. Det primära solvenskapitelkravet 

består av ett antal enskilda riskmoduler som behandlar teckningsrisk, marknadsrisk samt 

motpartsrisk. Dessa moduler skall på bästa sätt mäta de risker som berör varje område. Efter 

att försäkringsbolagen fastställt risknivåerna och justeringar utförts ska ett korrelationstest 

genomföras mellan alla riskmoduler för att få fram ett övergripande solvenskapitalkrav.  

 

Figur 3. Korrelationsformel för riskmodul, (2009/138/EG) 

                                                 

1
 Redovisningsprincip som innebär att man i redovisningen utgår från att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet under 

en överskådlig tid. 

http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?id=1545
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I varje enskild riskmodul ska ett liknande korrelationstest genomföras som tar hänsyn till alla 

risker som finns inom varje område. (2009/138/EG) 

 

Det kapital som får användas till att täcka SCR kan delas in i tre kapitalnivåer. Den första 

nivån består av överskottsmedel vilket omfattar de vinster som inte gjorts tillgängliga för 

utdelning, den andra nivån består av bankkredittid och garantier som förvärvats som säkerhet 

för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och där överskridande del ses 

som den tredje nivån kapital. Solvens II fastslår även att försäkringsbolagen ska upprätthålla 

MCR som inte får understiga 2,2 miljoner euro Enligt Direktiv (2009/138/EG) ska detta 

kapitalkrav uppgå till minst 25 procent och som mest till 45 procent av det framräknade SCR. 

Hur beräkningen av MCR ska ske har ännu inte fastslagits fullt ut av Europeiska 

Kommissionen men tanken är att beräkningen av MCR ska utformas på ett relativt enkelt sätt 

för att försäkringsbolagen lätt ska kunna kontrollera om deras kapitalbas uppgår till rätt nivå. 

Försäkringsbolagen ska beräkna MCR varje kvartal för att fastställa att de når upp till 

godtagbara nivåer vilket sedan ska rapporteras tillsynsmyndigheten. (2009/138/EG)  

 

Den största skillnaden mellan Försäkringsrörelselagen (2010:2043) och Solvens II i fråga om 

solvenskapitalkrav är framförallt att det nya regelverket tvingar försäkringsbolagen att ta 

större hänsyn till de risker verksamheten utsätts för. Detta kommer troligen få effekten att 

bolagen tvingas att hålla en större kapitalbas än tidigare, vilket ger ökade kostnader.  

3.2.3 Tillgångsallokering i försäkringsbolagen 

Försäkringsrörelselagen (2010:2043) reglerar vilka tillgångsslag försäkringsbolagen får 

använda till skuldtäckningen. I stora drag får försäkringsbolagen använda obligationer, aktier 

samt fastigheter till sin skuldtäckning men även en del buffertkassa. Lagen reglerar även vilka 

proportioner försäkringsbolagen får investera i varje tillgångsslag. Det framgår att 

skuldtäckningen av FTA får bestå av högst 75 procent obligationer utställda av olika 

kreditinstitut där resterande del får täckas med 25 procent aktier, 25 procent fastigheter samt 

tre procent kassa. (2010:2043) 
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Figur 4. Tillgångsallokering vid täckning av FTA, fritt omarbetad, Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 

 

Vad gäller de enskilda placeringarna finns det restriktioner i hur stor del av 

placeringskapitalet som får investeras i en enskild tillgång. En placering i enskilda fastigheter 

får inte överstiga fem procent, detsamma gäller för aktier och obligationer. Dock finns det 

undantag där aktier och obligationer får uppgå till tio procent om vissa krav är uppfyllda. 

Försäkringsbolag får även placera 25 procent i obligationer från en enskild utgivare om de är 

utgivna enligt ”Lagen om utgivning av säkerställda obligationer eller motsvarande utländska 

skuldförbindelser 2003:1223”. Utöver dessa riktlinjer får försäkringsbolagen investera i 

optioner och terminer eller liknande derivat för att minska de finansiella riskerna samt för att 

effektivisera den förvaltning som bedrivs. Däremot är belåning av portföljen inte tillåtet. 

Vidare fastslår Försäkringsrörelselagen (2010:2043) att de tillgångar som används för 

skuldteckning ska finnas inom EES
2
 om det är fallet att risken är belägen inom EES. Om 

riskerna lokaliseras utanför EES ska de tillgångar som används för skuldteckning finnas i 

Sverige. (2010:2043)  

 

Solvens II kommer innebära att större krav ställs på vilka tillgångar försäkringsbolagen 

investerar i. Det skall vara möjligt att identifiera, mäta, övervaka, hantera, kontrollera och 

rapportera de risker som en investering innebär. Vad gäller de tillgångar som ska täcka SCR 

samt MCR ska dessa investeringar ske på ett sådant sätt att det går att garantera säkerheten, 

kvaliteten, likviditeten samt lönsamheten för portföljen i stort. (2009/138/EG) 

 

                                                 

2
 Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet  

https://lagen.nu/2003:1223
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Investeringar i tillgångsslag som ska täcka FTA ska ta hänsyn till skuldernas art och duration, 

där utgångspunkten i tillgångsallokeringen ska ligga i försäkringstagarnas intresse. Vid 

uppkommande av intressekonflikter skall förvaltarna placera tillgångarna på så sätt att det 

gynnar försäkringstagarnas intresse. (2009/138/EG) 

 

Solvens II kommer att öka försäkringsbolagens placeringsfrihet. Det framgår av Direktiv 

(2009/138/EG) att medlemsländerna inom EU ej får bestämma att försäkringsföretagen ska 

investera i vissa tillgångar.
 
Detta torde e contrario innebära att försäkringsbolagen får 

investera i alla existerande tillgångar så länge de inte överskrider övriga regleringar som finns 

i direktivet. Inte heller kommer det ställas några krav på att försäkringsbolagen skall registrera 

valen av placeringar till tillsynsorganet. (2009/138/EG) 

 

De nya regleringarna kommer inte heller sätta några restriktioner i hur val av 

placeringslokalisering sker vid täckning av FTA. Detta innebär att försäkringsbolagen har 

möjligheten att investera i tillgångar som återfinns utanför gemenskapen utan några 

begränsningar, förutsatt att övriga regler efterlevs.  

 

Vidare får följande instrument användas i försäkringsbolagens förvaltning av portföljen så 

länge de inte överskrider vad som fastslås i Direktiv (2009/138/EG). Vad gäller investeringar 

i derivat i portföljen får de användas till att reducera riskerna och underlätta en effektiv 

portföljförvaltning. Försäkringsbolagen kommer att få placera kapital i tillgångar som inte 

finns reglerade på finansmarknader om proportionerna hålls på aktsam nivå. Det kommer 

dock ställas krav på att de investeringar som genomförs ska vara diversifierade på ett sådant 

sätt att försäkringsbolagens förvaltning ej exponeras mot för stora risker pågrund av beroende 

av en viss tillgång, bransch eller geografiskt område. (2009/138/EG) 
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4. Teori 

”Den som vet att han inte vet allt, vet mer än den som tror att han vet allt”- Maja Culjak 

 

I kommande avsnitt kommer den finansiella teori samt den empiriska forskning som gjorts 

inom ämnet presenteras vilket kommer att utgöra studiens referensram. Studien referensram 

är inspirerad av William F. Sharpes riktlinjer för hur en rationell kapitalförvaltare bör agera. 

Sharpe (2007) anses vara en pionjär inom modern portföljvalsteori och belönades med 

nobelpriset år 1990 för sitt bidrag inom finansiell ekonomi där hans mest kända tillskott inom 

ämnet är hans Capital Asset Pricing Model (NE, 2011b). Sharpe har i sin bok ”Investors and 

Markets” sammanfattat hur en rationell investerare bör agera genom att skapa fyra 

grundläggande principer, vilka bygger på riskhantering, hushållning av resurser, 

kundanpassning samt omvärldsanpassning. Nedan kommer en genomgång ske av de 

finansiella teorier som ligger till grund för varje område för att öka förståelsen.    

4.1 Riskhantering och riskspridning 

Sharpe (2007) menar att en portfölj ska vara diversifierade. Den förväntade avkastningen är 

främst förknippad med marknadsrisken, vilket innebär att en investerar endast ska ta unik risk 

för att kompensera för positioner utanför den finansiella marknaden.  

4.1.1Portföljrisk och diversifiering 

Inom finansiell teori definieras ofta risken i en tillgång som variationen i tillgångens 

avkastning, det vill säga dess volatilitet. Volatiliteten i en tillgång visar hur värdet och 

avkastningen varierar över tid, där en hög volatilitet innebär att tillgången anses ha en högre 

risk. Det går även att beräkna risken för en portfölj sammansatt med olika tillgångar, men det 

är viktigt att fastslå att risken i en portfölj inte är det vägda medelvärdet av de olika 

tillgångarnas risker utan beräknas genom att summera kovariansen mellan portföljens 

tillgångar. (Bodie, Kane, & Marcus, 2008) 

 

Reilly & Brown (2006) anser att en fundamental del i kapitalförvaltningens riskhantering är 

de diversifieringseffekter som kan uppnås. Genom att konstruera en portfölj med tillgångar 

med låg inbördes korrelation går det att sänka risken i portföljen. När antalet tillgångar, som 

ej samvarierar, ökar i en portfölj kommer det ge effekten att medelvärdet för kovariansen 

sjunker vilket innebär en riskreducerande effekt. 
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Ju lägre korrelation tillgångarna har i en portfölj desto högre diversifieringseffekt uppnås, 

vilket leder till en lägre risk i portföljen. Som sagt minskar diversifieringseffekten risken i en 

portfölj men effekten är avtagande. Detta innebär att för varje extra tillgång som tillkommer i 

portföljen sjunker den marginella riskminskningen.(Bodie et al. (2008)) En kapitalförvaltare 

bör placera sitt kapital i olika tillgångsslag men även på skilda branscher och olika 

geografiska områden för att uppnå en god diversifieringseffekt. Genom att göra det går det att 

minska exponering mot en enskild marknad och på så sätt sprida riskerna ytterligare. 

(Markowitz, 1952) En väldiversifierad portfölj bör innehålla mellan 30-40 olika värdepapper. 

Makroekonomiska effekter på enskilda marknader går inte att diversifiera bort och kan ge stor 

inverkan. Detta gör det viktigt att sprida placeringarna globalt för att inte exponeringen mot 

en enskild marknad blir för stor. (Reilly & Brown, 2006) 

 

En portfölj kan delas upp i en diversifierbar och en icke-diversifierbar del. Den diversifierbara 

delen innehåller unik risk och består av företagsspecifika risker som de enskilda bolagen 

utsätts för. Genom att sätta samman en portfölj med tillgångar med perfekt negativ korrelation 

går det att eliminera den unika risken fullt ut. Den icke-diversifierbara delen innehåller 

marknadsrisk och är den risk som alla värdepapper på en marknad utsätts för. Exempel på 

marknadsrisker kan vara naturkatastrofer, krig eller finansiella kriser som ger stort utslag på 

marknaden och som kapitalförvaltaren inte kan eliminera genom diversifiering.(Bodie et al. 

(2008)) 

 

Figur 5. Diversifieringseffekten, fritt omarbetad, Bodie et al. (2008) 
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4.1.2 Riskhantering 

En kapitalförvaltare kan även sänka portföljrisken genom att använda sig av olika 

riskhanteringsmetoder. Förutom att diversifiera portföljen kan förvaltaren ”hedga” portföljen, 

försäkra den mot oväntade händelser eller hålla en buffertkassa som kan användas vi behov. 

En kapitalförvaltare kan ”hedga” sitt innehav med hjälp av olika derivatinstrument. Genom att 

använda optioner kan en investerare, mot en premiekostnad, ta motsatt position för att skydda 

en befintlig position. Det går även att med hjälp av indexoptioner neutralisera 

marknadsrisken. Den som innehar en option har inga skyldigheter gentemot den som ställt ut 

optionen. Innehavaren kan själv välja om denne ska utnyttja optionen eller låta den förfalla, 

valet beror helt på marknadsutvecklingen. Om innehavaren väljer att inte utnyttja optionen går 

premiekostnaden förlorad. Detta kan ses som en försäkringskostnad som investeraren är villig 

att ta för att skydda sina befintliga tillgångar. Förvaltare kan även använda sig av terminer för 

att neutralisera risken i en portfölj. Detta görs genom att ta en motsatt position i förhållande 

till det värdepapper som ska ”hedgas”. Vid handel med terminer sker ingen betalning för 

någon premie utan innehavaren är skyldig att fullfölja sina åtaganden oavsett utveckling på 

marknaden.(Bodie et al. (2008)) 

4.1.3 Optimal portföljvalsteori 

De finansiella marknaderna består av ett stort antal värdepapper vilket gör det möjligt för en 

kapitalförvaltare att konstruera ett oändligt antal olika portföljer(Bodie et al. (2008)). Enligt 

portföljvalsteorin bör en rationell förvaltare investera i den portfölj där den förväntade 

avkastningen maximeras till en given risknivå, eller minimerar risken till en given förväntad 

avkastning. Harry Markowitz var en av de första inom området som publicerade en teori om 

hur den effektiva portföljen kan skapas och möjliggöra identifieringen av den optimala 

portföljen. (Markowitz, 1952) 

 

En effektiv portfölj definieras som en portfölj där den förväntade avkastningen maximeras till 

en given risknivå. Genom att konstruera ett flertal effektiva portföljer med olika förväntad 

avkastning och risk går det att skapa en effektiv front. Utifrån den effektiva fronten kan en 

kapitalförvaltare välja den portfölj som överensstämmer med de preferenser denna har 

angående risk och förväntad avkastning. (Haugen, 2001) Vidare går det att identifiera den 

optimala portföljen genom att kombinera de effektiva portföljerna med riskfria tillgångar. 

Dessa kombinationer bildar en rät linje, vilken benämns som ”Capital Asset Line”, CAL. 

Denna visar vilken risk och förväntad avkastning olika viktade portföljer får. För att finna den 
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optimala portföljen ska kapitalförvaltaren välja den linje som tangerar den effektiva fronten 

med brantas lutning.(Bodie et al. (2008)) Se figuren nedan. 

 

Figur 6. Optimal portfölj, fritt omarbetad, Bodie et al. (2008) 

4.2 Hushållning av ekonomiska resurser 

Sharpe (2007) menar att hänsyn ska tas till de transaktionskostnader som en 

inverteringsstrategi innebär. Det finns bara ett mindre antal förvaltare som kan motivera en 

hög förvaltningsavgift i relation till den aktiva förvaltningen som bedrivs. Detta beror på att 

kapitalmarknaden är konkurrensutsatt och endast en minoritet av förvaltarna klarar av att slå 

marknaden vilket innebär att förvaltarna bör reducera transaktionskostnaderna i största 

utsträckning. (Sharpe, 2007) 

4.2.1 Aktiv och passiv portföljförvaltning 

Portföljförvaltningsstrategi kan kategoriseras som antingen passiv eller aktiv. Passiv 

portföljförvaltning är en långsiktig strategi där investeringar görs i värdepapper som sedan 

hålls kvar på sikt, en så kallad ”buy-and-hold” strategi. Vanligtvis investeras det i en portfölj 

som genererar en avkastning som ligger i linje med ett index.  Avsikten med denna strategi är 

inte att slå indexet utan målet är att nå samma avkastning som indexet, vilket brukar kallas för 

indexering. En förvaltare som bedriver en passiv förvaltning bedöms utifrån hur nära den 

egna portföljens avkastning hamnar i förhållande till det jämförande indexet. En aktiv 

förvaltning syftar, istället för att matcha ett index, till att överträffa och generera en 

riskjusterad överavkastning jämfört med en passiv indexportfölj. Förvaltarens beslut om 
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vilken strategi som ska genomföras bör bygga på avvägningen mellan att antingen bedriva en 

strategi med låga transaktionskostnader med en lägre förväntad avkastning eller en strategi 

med höga transaktionskostnader men med möjlighet till en högre förväntad avkastning. 

(Reilly & Brown, 2006) En studie som genomförts av Sorensen, Miller och Samak (1998) 

visar att vilken strategi som är bäst beror på kapitalförvaltarens förmåga till ”stock picking”, 

det vill säga förmåga att välja rätt värdepapper.  

4.2.2 Passiv förvaltning 

Passiv portföljförvaltning syftar till att konstruera en portfölj som replikerar ett specifikt 

index. Vid val av jämförelseindex ska hänsyn tas till investerarens preferenser samt mål och 

utifrån det ska kapitalförvaltaren skapa en portfölj som minimerar avvikelser från det valda 

indexet. Utvärdering av en passiv förvaltning sker utifrån hur väl en portföljs avkastning 

följer avkastningen utvalt index har genererat. Detta sker med hjälp av ”tracking error” som är 

ett mått som visar hur väl en portfölj följer sitt index, ett lågt ”tracking error” innebär att 

portföljens avkastning ligger i linje med indexet. Även om en passiv förvaltare har som mål 

att minimera transaktionerna och de kostnader som följer måste en rebalansering av 

indexportföljen ske återkommande. Detta ger att portföljens avkastning kommer att förskjutas 

i jämförelse med jämförelseindexet. (Reilly & Brown, 2006) 

 

Det finns tre grundläggande metoder för att konstruera en passiv indexportfölj, där de 

grundläggande antagandena bygger på att marknaden är effektiv (Reilly & Brown, 2006). En 

fullständigt effektiv marknad uppenbarar sig då priset på tillgångarna speglar all tillgänglig 

information (Fama, 1970). Det första tillvägagångssättet är att replikera valt index fullt ut. Det 

innebär att investeringarna i portföljen sker i samma proportioner som i indexet. En annan 

metod är att använda sig av stickprov för att skapa en passiv portfölj. Stickproven visar på 

vilka värdepapper som bör ingå i en passiv indexportfölj för att den ska vara representativ för 

det index som jämförelse sker emot. Den sista metoden bygger på att ett dataprogram 

konstruerar en portfölj som minimerar avvikelser från valt index. Detta görs med historisk 

data där korrelationstest genomförs för att få fram en passande portfölj. (Reilly & Brown, 

2006) 

4.2.3 Aktiv förvaltning   

Målet med en aktiv kapitalförvaltning är att skapa riskjusterad avkastning som överskrider 

den avkastning en passiv indexportfölj genererar. Det är svårt att lyckas med en aktiv 

kapitalförvaltning då det kan innebära att risken i den aktiva portföljen överskrider risken i 
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den passiva indexportföljen. Detta innebär att den aktiva portföljen måste generera ännu högre 

avkastning för att kompensera för den högre risken.  Vid en aktiv kapitalförvaltning ägnar sig 

förvaltaren åt spekulation mot att marknaden inte är fullständigt effektiv. Det är något den 

aktive förvaltaren försöker utnyttja för att skapa överavkastning. (Reilly & Brown, 2006) 

 

Det finns tre olika kategorier av aktiv kapitalförvaltning som bygger på att hitta 

felprissättningar på värdepappersmarknaden. Den första benämns som en fundamental strategi 

och bygger på att genom ”stock picking” eller ”market timing” generera överavkastning. 

”Stock picking” innebär att förvaltaren försöker välja aktier som är undervärderade enligt 

gjorda analyser. ”Market timing” bygger på att kapitalförvaltaren försöker skapa en 

överavkastning genom att agera före marknaden och skifta mellan tillgångsslag eller mellan 

branscher innan resterande del av marknaden ser möjligheterna. (Reilly & Brown, 2006)  

 

En annan metod som används vid aktiv kapitalförvaltning är teknisk analys, som bygger på 

historisk data. Det finns två olika strategier, den ena bygger på att framtida kursutveckling 

kommer att följa den historiska utvecklingen, vilken går under namnet ”momentum-strategi”. 

Den andra strategin bygger på tron att den framtida kursutvecklingen kommer att vara motsatt 

den historiska utvecklingen, ”contrarion-strategi”. (Reilly & Brown, 2006) 

 

Den tredje metoden innebär att kapitalförvaltaren försöker utnyttja anomalier som finns på 

marknaden som exempelvis januarieffekten eller att förvaltaren utgår från särskilda attribut 

hos ett värdepapper där multipelvärdering används. (Reilly & Brown, 2006) 

4.2.4 Investering och betting 

Kapitalförvaltare som anser att marknaden är effektiv, där priset på tillgångarna speglar all 

tillgänglig information, kommer att fokusera på att anpassa portföljens investeringar utifrån 

kundens preferenser och situation. Detta innebär att kapitalförvaltaren investerar kundens 

kapital snarare än att göra ”bets” med det. Anser kapitalförvaltaren istället att marknaden inte 

är effektiv kommer förvaltningen fortfarande att baseras på prognoser men investeraren 

kommer även föreslås göra ”bets”. För att lyckas med ”betingen” måste kapitalförvaltaren 

vara skickligare än konkurrenterna på att göra framtida prognoser. De flesta portföljer 

innehåller en blandning av investeringar och bets där investeringarna sker exempelvis i både 

indexfonder samt ”hedgefonder”. De kapitalförvaltare som anser att deras prognoser är 

överlägsna konkurrenternas tenderar att genomföra fler ”bets”. Det är dock av stor vikt att 
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kapitalförvaltaren bygger sina beslut på de faktorer som sätter priset på tillgångarna. Har 

kapitalförvaltaren ingen uppfattning om prissättningen går det inte att fastslå om tillgången är 

över- eller undervärderad. (Sharpe, 2007)  

4.3Personanpassad kapitalförvaltning 

Sharpe (2007) menar att förvaltaren ska ta hänsyn till investerarens preferenser och övriga 

risker vid val av investeringsstrategier. Detta innebär att hänsyn ska tas till kapitalets ursprung 

och vilka risker investeraren utsätts för vid val av investeringar. (Sharpe, 2007) 

4.3.1 Försäkringsbolagens funktion för försäkringstagaren 

Den bakomliggande tanken med försäkringsbolag är att de, mot en premiebetalning, ska 

överta vissa risker från försäkringstagarna för att skapa ett skydd mot oväntade förluster. 

Kärnverksamheten i ett försäkringsbolag är framförallt att sprida riskerna mellan 

försäkringstagarna. För att en försäkring ska fungera bör ett stort antal individer utsättas för 

liknande, men inte nödvändigtvis samma, risker. Genom att ett stort antal individer utsätts för 

liknande risker kan förluster som uppstår fördelas på flera samt att det blir lättare att förutspå 

olyckor. Lagen om stora nummer säger att ju fler som exponeras för en risk desto närmare 

kommer resultatet att vara det sannolika resultatet som förväntas uppnås vid ett oändligt antal 

exponeringar. Enligt detta kan försäkringsbolagen på ett relativt säkert sätt fastställa 

sannolikheten att en olycka inträffar och utifrån det beräkna en premie som är tillräcklig för 

att täcka möjliga förluster. (Rejda, 2000) 

 

En annan viktig uppgift försäkringsbolag utför är att de ska klara av att betala ut 

skadeersättning vid oväntade förluster. Att en förlust är oväntad och slumpmässig är en 

förutsättning för att lagen om stora nummer ska gälla. Som nämnts tidigare är tanken att 

försäkringsbolagen ska överta en del av risken från försäkringstagaren. Detta då 

försäkringsbolagen oftast har en starkare ekonomisk ställning och klarar av att hantera större 

förluster bättre än en försäkringstagare. Tillsist ska försäkringsbolagens utbetalningar för 

skadeersättning uppgå till sådana nivåer att försäkringstagarens ekonomiska ställning är 

densamma före som efter en inträffad olycka. Det innebär att om en bil går sönder ska 

försäkringsbolaget träda in och åtgärda felen som uppstått på bilen så att den är i samma skick 

som innan olyckan. (Rejda, 2000)    
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4.3.2 Riskaversion 

Hur investerare ser på risk skiljer sig åt, en del är villiga att ta på sig mycket risk medan andra 

försöker minimera risken. Bodie et al. (2008) definierar tre typer av riskfilosofier som består 

av riskaversiva, riskneutrala samt risktagare. En riskaversiv investerare är inte villig att ta 

onödiga risker och är endast beredd att ta mer risk om det kompenseras genom en ökad 

premie. Riskneutrala investerare bedömer risken endast utifrån den möjliga avkastningen. Det 

innebär att en investerare som är riskneutral, som namnet antyder, har en neutral syn på risk 

och ser endast till den möjliga avkastningen en investering kan generera. Till sist finns det 

investerare som tycker om att ta på sig risk och de är villiga att ta en högre risk utan att 

avkastningskravet justeras upp.(Bodie et al. (2008)) Genom att fastslå investerarens 

riskpreferenser underlättar det för kapitalförvaltaren att anpassa en portfölj som stämmer 

överens med investerarens önskemål.  

 

En individs riskaversion kan även påverkas av psykologiska faktorer. John Nofsinger (2005) 

menar att kapitalförvaltarens val av investeringar kan påverkas av olika psykologiska faktorer 

som exempelvis känslomässiga svängningar. Traditionell finansiell teori utgår från att en 

investerare alltid handlar rationellt för att maximera förväntad avkastning till en given risk, 

vilket inte stämmer fullt ut. Enligt Nofsinger kan en kapitalförvaltare exempelvis drabbas av 

övertro vilket kan påverka dennes risktagande, där misstolkningar av risknivåerna i portföljen 

kan ske. En portfölj som förvaltas av en kapitalförvaltare som har övertro på sin egen förmåga 

kommer ha en högre risk än en rationellt förvaltad portfölj på grund av två faktorer. Den 

första är att en investerare med övertro tenderar att investera i högriskaktier. Den andra 

faktorn är att investerare med övertro tenderar att underdiversifiera portföljen. (Nofsinger, 

2005) 

 

Det har även visat sig att investerare som tidigare skapat vinster har en större vilja att öka sitt 

risktagande. Investeraren känner att avkastningen som tidigare skapats inte egentligen tillhör 

honom/henne utan att det är husets pengar, så kallad ”house money”, och är därför villig att ta 

en högre risk. Det motsatta förhållandet gäller för en investerare som tidigare gjort förluster 

och tenderar därmed att ta lägre risker än tidigare. (Nofsinger, 2005) 

4.4 Marknadsanpassning  

Oavsett om målet med kapitalförvaltningen är att investera eller göra ”bets” måste förvaltaren 

besitta kunskap och förståelse för de förutsättningar som sätter priset på tillgångarna samt hur 
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jämvikt skapas på de finansiella marknaderna. En förvaltare måste dessutom kunna motivera 

eventuella skillnader mellan den egna portföljen och dess tillgångsallokering relativt 

världsmarknadsportföljen och dess sammansättning. (Sharpe, 2007)  

4.4.1 Makrokonsistens 

En makrokonsistent prognos är en prognos som stämmer överens med rådande 

marknadspriser och investerares preferenser. Om alla aktörer på de finansiella marknaderna 

världen över investera enligt makrokonsistenta prognoser kommer det leda till att jämvikt 

uppnås på de finansiella marknaderna. (Sharpe, 2007)  

  

Om kapitalförvaltaren vill göra ”bets” mot marknaden bör denne således arbeta fram 

prognoser som inte är makrokonsistenta, dock måste hänsyn tas till makrokonsistenta 

prognoser. Detta för att utvärdera i hur stora utsträckning ”beting” sker, vilket görs genom att 

jämföra prognoserna. Därför är det betydelsefullt att förvaltaren även utformar en 

jämviktsportfölj som speglar all tillgänglig information om framtiden. (Sharpe, 2007) 

 

Att först dela upp investeringarna i en portfölj mellan olika tillgångsslag där proportionerna 

fastställs med bestämda procentsatser för att uppnå önskad risk- och avkastningsnivå är något 

Sharpe kritiserar. Han menar att många kostnader som uppstår vid den verkliga investeringen 

inte beaktas vilket får effekten att den sammansatta portföljen inte optimeras och en övertro 

på portföljens avkastning uppstår. Kapitalförvaltare som utgår från fastställda procentsatser i 

tillgångsallokeringen kan anses använda en så kallad ”constant mix” strategi. När det sker 

förändringar i tillgångarnas värde måste de tillgångar som ökat i värde säljas av medan de 

som sjunkit ska köpas för att upprätthålla de spann som finns. I och med att alla investerare 

inte kan köpa och sälja samma tillgångar innebär det att de kommer göra ”bets” mot varandra. 

Kapitalförvaltarna måste beakta hur jämviktsportföljen är uppdelat mellan olika tillgångsslag 

när de konstruerar portföljer och investeringsstrategier. Om de inte beaktar sammansättningen 

vid jämvikt får det effekten att förvaltaren ägnar sig åt ”beting” istället för att investera 

kapitalet. (Sharpe, 2007) 

 

Sharpe (2007) anser istället att förvaltaren bör fokusera på de individuella tillgångarna och 

använda de olika tillgångsklasserna som indikationer på deras risknivå. Genom att 

kontinuerligt göra nya makrokonsistenta prognoser som bygger på rådande marknadspriser 

och därefter uppdatera portföljens sammansättning kan förvaltarna undvika att göra ”bets”. 
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Denna strategi kommer att reducera antalet transaktioner och därmed transaktionskostnader 

vilket kommer att effektivisera portföljen. (Sharpe, 2007) 

4.4.2 Asset Liability Management 

”Asset Liability Management”, ALM, bygger på att matcha de tillgångar som förvaltas med 

de skulder som exempelvis ett försäkringsbolag har gentemot försäkringstagarna. En ALM-

studie för en investeringsfond kan delas upp på två funktioner, där den ena sköter 

investeringarna och den andra sköter strategierna. Försäkringsbolagen försöker genom en 

ALM-studie kalkylera vilka risker verksamheten utsätts för. Detta för att de ska kunna 

fastställa vilken premie de måste ha för att täcka riskerna. (Adam, 2008) 

 

Funktionen för riskhantering på ett försäkringsbolag är en viktig del av verksamheten. De som 

genomför ALM-studien bör besitta goda kunskaper inom riskmodellering vid utveckling av 

investeringsstrategier. De måste även ta hänsyn till många olika faktorer som bland annat 

riskrapportering, riskexponering, riskspridning, limitkontroller, diversifieringsmodeller m.m. 

Denna funktion bör vara skild från de delar i förvaltningen som tar på sig risker. De risker 

som hänsyn måste tas till vid genomförande av en ALM-studie är finansiella risker, företags- 

och modellrisker, operativ risk samt redovisningsrisk. (Adam, 2008) 

 

Verktyg som används vid ALM-studier är riskmätning, portföljoptimering samt statistiska 

verktyg. Riskmätning sker genom varians och standardavvikelse och ”Value at Risk”, VaR
3
. 

De teorier som används vid portföljoptimeringen är bland annat CAPM och effektiva fronten. 

Vad gäller de statistiska verktygen används oftast multipla regressioner, konfidensintervall 

och tests där man bland annat backtestar olika scenarier för att se hur kapitalförvaltningen 

påverkas av olika händelser. (Adam, 2008) 

 

  

                                                 

3
 Ett riskbegrepp inom finans som anger storleken på det riskerade beloppet hos en investering med en viss 

sannolikhet och över en viss tidsperiod. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finans
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5. Empiri 

”Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum”- Kinesiskt ordspråk 

 

Intervjuerna som genomförts har resulterat i detta empirikapitel. Först presenteras 

försäkringsbolagens syn på dagens regelverk samt Solvens II och vilka konsekvenser ett byte 

av regelverk kommer medföra. Författarna har sedan valt att redovisa de olika 

försäkringsbolagens åsikter under rubriker för att underlätta för läsaren. Samtliga 

försäkringsbolag är markerade med fet- samt kursiv text. Syftet med detta är att underlätta för 

läsaren att se de enskilda försäkringsbolagens åsikter. 

 

 

5.1 Dagens regelverk kontra Solvens II 

5.1.1 Konsekvenser av ett nytt regelverk 

Försäkringsbolag A, B och C är överens om att Solvens II kommer att innebära ett mer 

komplext regelverk än vad som är fallet i dagsläget. Ett praktiskt exempel som nämns är hur 

risken på aktiemarknaden kommer att mätas. Detta kommer att göras av FI som via en 

dynamisk funktion tar ställning till vilken risk som föreligger på aktiemarknaden. Funktionen 

utgår kortfattat ifrån aktiemarknadens utveckling under de senaste tre åren. Har 

aktiemarknaden befunnit sig i en uppåtgående trend anses den ha en högre risk. Detta för att 

sannolikheten är större för en nedgång efter en uppgång och vice versa.  

 

Försäkringsbolag A anser att dagens regelverk är mer lättförståligt än vad Solvens II kommer 

att vara. Försäkringsbolag C menar att det nuvarande regelverket är att beteckna som väldigt 

statiskt. Solvens II kommer att medföra ett mer dynamisk regelverk vilket är positivt. 

Försäkringsbolag E tolkar det som att Solvens II kommer innebära att regelverket blir mer 

kvalitativt än tidigare. Detta kommer öka genomlysningen och transparensen. 

 

Alla försäkringsbolag är överens om att det nya, mer komplexa och dynamiska regelverket, 

kommer att resultera i ökad administration som kommer att medföra ökade kostnader. Det kan 

komma att resultera i nya funktioner i försäkringsbolagen tror Försäkringsbolag B. Förutom 

de administrativa kostnaderna ser Försäkringsbolag D och C att det tillkommer kostnader vid 

förändring av organisationen och mer resurser kommer att behövas på avdelningar som 
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”compliance”
4
 och internredovisning. Försäkringsbolag E tror också att administrationen 

kommer öka men tror, i motsats till de andra försäkringsbolagen, att de ökade kostnaderna 

inte kommer resultera i höjda premier för försäkringstagarna. 

 

Försäkringsbolag A och B anser att det är positivt med ett gemensamt regelverk i hela EU. 

Detta kommer att leda till ökad konkurrens samt ökad transparens som kommer möjligöra 

analyser och jämförelser med andra försäkringsbolag i EU.  

 

Försäkringsbolag B tror att det nya regelverket kommer att komma närmare det synsätt som 

finns på risk i dagsläget. Det negativa är att vissa produkter kommer bli dyra att tillhandahålla 

då de kräver en högre kapitalbas. Bolaget anser vidare att regelverket har en för hög nivå på 

”Value At Risk”, VaR, något som inte är realistisk i dagsläget. 

 

Försäkringsbolag A tycker att det negativa med dagens regelverk är att det inte behövs 

specificeras vilken ”rating” olika räntepapper har. Detta är något som kommer att krävas i det 

nya regelverket där de räntepapper som anses ha högre risk måste ha ett högre kapitalkrav. 

Försäkringsbolag D är inne på samma spår och kritiserar det nuvarande regelverket för dess 

dåliga koppling till ”rating” på olika tillgångar. Vad som är hög respektive låg ”rating” 

framgår mycket bristfälligt i dagens regelverk i deras tycke. Bolaget anser även att en nackdel 

med dagens regelverk är att den placeringsfrihet som finns är inskränkt, något som kommer 

att förändras med Solvens II.  

5.1.2 Skärpta krav 

Den övergripande allokeringen av tillgångar kommer inte att påverkas i någon större 

omfattning spår samtliga fem försäkringsbolag. Däremot kommer kravet på dokumentationen 

av placeringsfilosofi/ strategidokument att öka, tror alla försäkringsbolag. Försäkringsbolag 

C tror att de limiter som idag endast finns på en övergripande nivå nu kommer att brytas ner 

på detaljnivå. Detta för att en full förståelse och kontroll måste genomsyra hela 

organisationen. Försäkringsbolag D tror att Solvens II kommer leda till att 

skuldtäckningskravet kommer att öka och att de ökade kraven kommer resultera i att styrelsen 

får ett utökat ansvar.  

 

                                                 

4
 En funktion på företag som etablerar rutiner för att lagar och regler ska följas. 
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Försäkringsbolagen anser att frihet under ansvar är en övergripande förändring av regelverket. 

Försäkringsbolagen kommer att få möjligheter att investera i flera tillgångslag, men vissa av 

dessa kommer kräva ett högre kapitalkrav. Inget av försäkringsbolagen ser några 

begränsningar med rådande regelverk, men anser att frihet i placeringarna är att beteckna som 

positivt.  

 

Försäkringsbolag A ser en utveckling mot en mer professionell kapitalförvaltning med 

Solvens II. De anser att den utökade kontrollen kommer leda till att högre krav ställs på 

förvaltning, vilket kommer resultera i ökad professionalism. Dessutom tror bolaget att 

implementeringen av Solvens II kommer att leda till att mängden finansiella produkter 

minskar i försäkringsbolagens portföljer. Många av dessa produkter betecknar 

Försäkringsbolag A som ”hokuspokus” där det inte är möjligt att läsa av vad de egentligen 

innebär eller vad de kostar. De tror alltså på en utveckling mot mindre strukturerade produkter 

då kapitalkraven samt genomlysningen på dessa tillgångar kommer öka. 

 

Försäkringsbolag A, B och C är överens om att det nya regelverket kommer att täcka in alla 

risker i ett försäkringsbolag på ett mer omfattande sätt än tidigare. Försäkringsbolag C menar 

att dagens skuldtäckningskrav endast fokuserar på den affärsrisk och försäkringsrisk som 

föreligger. Lagstiftningen är bristfällig vad gäller täckningen av marknadsrisken. Det är 

främst marknadsrisken som påverkar hur mycket avkastning det finns möjlighet att skapa och 

en sådan central aspekt borde givetvis täckas in i större omfattning i dagens regelverk.  

 

Försäkringsbolag B, D och E hävdar att det blir en övergång från att ha haft satta limiter, i 

form av procentsatser som avgör hur stor del av kapitalet som får investeras i varje 

tillgångslag, till att nu fokusera mer på risken i varje tillgångslag, och denna risks förhållande 

till skulden. Försäkringsbolag E menar att dessa limiter kan sätta begräsningar i dagens 

kapitalförvaltning av FTA, framförallt för de aktörer som har en liten kapitalbas. Dock menar 

bolaget att vissa begränsningar är bra då risken hålls på en rimlig nivå.  

5.2 God respektive dålig kapitalförvaltning 

Försäkringsbolag A anser att det måste finnas ett tydligt ansvarsupplägg på 

kapitalförvaltningen. Om det saknas är förvaltningen att betrakta som dålig. De tycker även 

att förvaltningen måste vara konkurrensutsatt för att inte vara dålig. Vidare anser de att 

kapitalförvaltningen måste utvärderas samt att en uppföljning om vad förvaltningen kostar 



36 

 

och vad bolaget presteras i jämförelse med marknaden i övrigt måste ske för att anses som 

god.  

 

Försäkringsbolag B anser att dålig kapitalförvaltning är förvaltning där det tas mer betalt än 

vad det levereras för. Ett tecken på en god kapitalförvaltning är inte endast att den är billig 

och effektiv. Förvaltningen ska dessutom alltid sättas i relation till vilka det är 

försäkringsbolaget förvaltar kapitalet åt.  

 

Försäkringsbolag C anser att en god kapitalförvaltning symboliseras av att förvaltningen 

klarar av att leva upp till de avkastningskrav som ställs av styrelsen. Klarar 

försäkringsbolagen inte att leva upp till dessa krav är förvaltningen att se som dålig. Detta ska 

givetvis sättas i relationen till hur marknaden har utvecklats unders samma period.  

 

När Försäkringsbolag D hör uttrycken god respektive dålig kapitalförvaltningen är den första 

tanken som uppkommer vilken riskbenägenhet som föreligger. För försäkringsbolag ska 

risken hållas på en strikt nivå. Bolaget har inga planer på att ta på sig mer risk än nödvändigt. 

Det viktigaste målet är att täcka de åtagande som finns till försäkringskunderna. Förutom 

risken betecknas en god kapitalförvaltning av att förvaltarna känner till vad de investerar i 

samt att de följer etiska och miljömässiga riktlinjer.  

 

Försäkringsbolag E tycker att en god kapitalförvaltning utgörs av att en sund riskfilosofie 

finns och en bra kontroll över risken existerar. Det är även viktigt att följa upp och kontrollera 

att de kostnader som förvaltningen utgör är motiverade. Ett praktiskt exempel som bolaget tar 

upp är förvaltningsavgifter för olika fonder. Ibland kan de fonder med höga 

förvaltningskostnader inte generera något mervärde och då ska dessa exkluderas i 

förvaltningen. Även andra risker som likviditetsrisk är viktigt att ha bra kontroll över. Detta 

underbygger de med att hela försäkringsverksamheten innebär att man kontrollerar och samlar 

risk för försäkringstagarna.  

5.3 Strategi 

Strategin i Försäkringsbolag A är långsiktig och många investeringar sker i olika former av 

index. Frekvensen på byten och omfördelningar i innehavet är väldigt varierande. Bolaget 

tycker att deras förvaltningsstrategi definieras som storbolagsförvaltare, som utgår från 
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makroanalyser och finansiella modeller. Den aktiva förvaltningen utvärderas mot ett 

”benchmark” för att se om den genererat någon form av överavkastning. 

 

Försäkringsbolag B:s förvaltning är att likna vid en ”constant mix”. När proportionerna 

mellan olika tillgångslag börja skilja sig för mycket från ursprunget handlas det för att komma 

tillbaka mot ”status quo”. Den passiva förvaltningen bedrivs främst inom aktie och onoterade 

innehav. Denna strategi är långsiktig och påminner om ”buy and hold”. 

  

När transaktioner genomförs måste dessa spridas under en längre tid. Detta beroende på att 

bolaget är en stor aktör på kapitalmarknaden i Sverige och skulle en hel order genomföras 

samtidigt skulle kurserna påverkas på marknaden. När det gäller fastigheter är det inte lika lätt 

att göra förändringar i innehavet. Detta har sin förklaring i att bolaget måste hitta en köpvärd 

fastighet som det finns kunder att hyra ut till. När den räntebärande delen av portföljen 

förvaltas görs detta med hjälp av en aktiv strategi. Då matchas skulden med de räntebärande 

tillgångarna.  

 

Försäkringsbolag C anser att kapitalförvaltningen ska vara långsiktig med målet att alla 

försäkringsåtaganden ska uppfyllas. Till detta mål passar sig en passiv förvaltning bäst. Dock 

finns en mindre del som förvaltas aktivt. I den aktiva delen genomförs ”trading”. Bolaget 

håller sig ständigt uppdaterad om vad som händer på den finansiella marknaden samt att de 

genomför många besök på bolagsstämmor. Detta informationssökande är något som krävs för 

att kunna handla på kort sikt för att uppnå goda resultat. ”Tradingen” motiveras med att den 

överavkastning som skapas hjälper bolaget att växa. Den aktiva delen av förvaltningen har 

genererat bra resultat under en längre tid där de har lyckats överprestera index och därför är 

denna strategi motiverad av förvaltarna och accepterad av styrelsen.  

 

Övergripande är Försäkringsbolags D strategi att beteckna som ”buy and hold”. Det görs 

väldigt få transaktioner i portföljen och när detta väl sker så görs det genom omallokering i 

den befintliga portföljen. Det är sällan nya innehav i portföljen tillkommer. Bolaget tror inte 

att Solvens II kommer att påverka strategin, utan en passiv förvaltning kommer att fortsätta 

bedrivas även efter det nya regelverket implementerats. 

  

Försäkringsbolag E har en långsiktig strategi. Detta motiveras med att det är svårt att följa 

och anpassa sitt innehav till aktiemarknadens svängningar. Handel med aktier sker ungefär en 
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gång per månad. Fördelningen i innehavda aktier ändras och nya tas in när förvaltaren ser att 

detta kan komma att löna sig.  

5.4 Tillångsallokering 

På Försäkringsbolag A bestäms den strategiska allokeringen i förvaltningspolicyn. Den 

taktiska allokeringen ansvarar finanschefen för. Finanschefen beslutar om den övergripande 

allokeringen mellan olika länder samt de olika tillgångslagen, vilket ger riktlinjer för 

kapitalförvaltarna. På den operativa nivån bestäms vilka specifika värdepapper som ska finnas 

i portföljen samt deras fördelning. Det sker ingen uppdelning av det förvaltade kapitalet, utan 

FTA och övrigt kapital förvaltas i en och samma portfölj. Samma förfarande gäller för 

samtliga intervjuade försäkringsbolag. 

 

Förvaltningen i Försäkringsbolag B tar sin utgångspunkt i de normalportföljer som skapas. 

Där tas ställning till hur stor del av portföljen som ska vara fördelat på räntebärande, aktier 

och andra tillgångslagen. Något som får stort utrymme är inflationsförväntningarna. Den 

påverkar i stort allt, men framförallt hur stor andel realobligationer de ska välja att investera i. 

Detta ställs i förhållande till vilken duration skulden har för att försöka få till en perfekt 

match. Normalportföljen presenteras sedan för styrelsen som godkänner eller kommenterar 

om det ska ske ändringar. Den godkända normalportföljen utgör sedan en form av 

”benchmark” för den övriga förvaltningen.  

 

På Försäkringsbolag E och C väljs det att inte durationsmatcha skulderna med motiveringen 

att löptiden anses vara så kort att en durationsmatchning inte skulle vara lönt. Den geografiska 

spridningen sker främst via innehav i olika fonder. Inget direkt ägande i utländska aktier 

finns.  

 

Det som utmärker Försäkringsbolag D innehav är att det inte äger några obligationer eller 

andra räntebärande papper direkt. Den exponering som finns mot räntemarknaden görs via 

strukturerade produkter som har Kommuninvest som emittent. Det viktiga med 

försäkringsbolagets tillgångar är att de är likvida, det vill säga att de snabbt kan omvandlas till 

likvida medel. När aktieinvesteringar genomförs sker det via ”stock picking”. Förvaltaren 

granskar hela branschen och upptäcks det att något företag halkat efter så investeras det i det 

med förhoppningen att det ska haka på branschens utveckling. Aktieinvesteringarna sker 
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endast på den svenska marknaden där majoriteten av det noterade innehaven återfinns på 

OMXs30. 

 

På Försäkringsbolag E finns ett finansutskott som bestämmer den övergripande allokeringen. 

Denna funktion bestämmer exempelvis hur stor exponeringen mot en viss geografisk marknad 

eller mot ”emerging markets” ska vara. Finansutskottet består av styrelsen, ordförande och 

förvaltare. De enskilda aktiebesluten bestäms direkt av den operativa kapitalförvaltningen. 

5.5 Diversifiering 

Försäkringsbolag A, B, C och D tror att implementeringen av Solvens II kommer resultera i 

ökade möjligheter att diversifiera. Försäkringsbolag D ser positivt på att 

diversifieringsmöjligheterna ökar även om de i dagsläget är mycket nöjda med sin nuvarande 

diversifiering. De tror vidare att diversifieringen i branschen inte kommer att förändras i 

praktiken även om möjligheterna för detta ökar. Försäkringsbolag A anser att de 

försäkringsbolagen som kommer att ändra sin diversifiering i störts grad är de som i dagsläget 

främst innehar svenska aktier. Det nya regelverket kommer att kräva att en viss geografisk 

spridning finns på innehavet. Försäkringsbolag E tror inte att Solvens II kommer påverka 

företagets möjligheter att diversifieras sig. De tror att de försäkringsbolag som idag har en 

liten kapitalbas kommer gynnas av Solvens II ur ett diversifieringsperspektiv eftersom 

investeringsfriheten kommer att öka.  

 

Försäkringsbolagen A, B, C och D är överens om att det nya regelverket samtidigt kommer 

att sätta begränsningar för diversifieringen. Detta beroende på att vissa tillgångar, som anses 

mer riskfyllda, kommer att kräva en större kapitalbas, något som kommer bli kostsamt. 

Försäkringsbolag B tror att detta kommer leda till att vissa tillgångsslag missgynnas och 

handeln i dessa minskar. Försäkringsbolag C är inne på samma spår och menar att i och med 

det nya ratingsystemet kommer inte längre kommunobligationer att ses som riskfria 

investeringar, vilket är fallet i dagsläget. Detta kan komma att leda till en minskad handel i 

dessa och en större handel i statsobligationer som även i fortsättningen kommer att betraktas 

som riskfria investeringar.  

 

Ur diversifieringssynpunkt anser Försäkringsbolag C att ”hedgefonder” och råvaror är 

väldigt lockande. Dock tror bolaget att dessa placeringar kommer att kräva en större 

kapitalbas. Detta kommer leda till att sådana placeringar blir dyrare vilket missgynnar dessa. 
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Detta är synd då det är ett bra sätt att sprida riskerna på. Även motiveringen för att investera i 

dessa kommer att öka. Diversifiering kommer alltså att minska risken men höja kostnaderna. 

Även Försäkringsbolag A håller med om att förvaltarna kommer dra sig för att investera i 

råvaror med hänsyn till kapitalbasen. 

 

Försäkringsbolag E menar att kraven på försäkringsbolagen kommer att öka vilket kommer 

resultera i att försäkringsbranschen kommer ställa högre krav på fondförvaltare då en ökad 

genomlysning krävs. För att försäkringsbolaget som innehar fonden ska ha möjlighet att 

rapportera i linje med Solvens II kommer en större genomlysning att krävas av 

fondinnehavets riskspridning. Bolaget tror att detta kommer ställa till problem för 

”hedgefonder” som i normala fall ser sina innehav och sin strategi som affärshemligheter. 

Bolaget anser att det i grund och botten är sunt förnuft som får råda vid diversifieringen. Detta 

räcker då det finns en sund kapitalbas som med råge täcker de försäkringstekniska 

avsättningarna.  

 

På Försäkringsbolag D sker den övergipande diversifieringen av finansrådet som består av en 

finanschef, VD och två styrelserepresentanter. Kopplingen till finansiell teori är liten. 

Korrelationen mellan olika tillgångar följs upp och målet med strategin är att bolagets innehav 

i strukturerade produkter ska ha en negativ korrelation med aktieinnehavet.  

 

Samtliga försäkringsbolag använder sig av aktier inom olika branscher och fastigheter. 

Fastighetsinnehavet skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen men alla bolag har ett liknande 

antal aktieplaceringar. Dessa varierar men är samtliga över 40 stycken innehav. 

 

 Försäkringsbolag A, B, C och E använder sig direkt av räntebärande tillgångar i form av 

olika obligationer medan Försäkringsbolag D exponerar sig mot räntemarknaden via 

strukturerade produkter. Försäkringsbolag A använder sig utöver de nämnda placeringarna 

även sig av ETF:er
5
 medan Försäkringsbolag B och D investerar i onoterade innehav. 

Försäkringsbolag A, B och C använder sig av derivatinstrument som terminer och optioner 

för att kontrollera risken. Dessa används som ”hedgar” för att säkerställa ett visst pris på 

tillgångarna. 

                                                 

5
Exchange Traded Funds, Börshandlade fonder. 
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5.6 Transaktionskostnadens påverkan 

Försäkringsbolag A utvärderar hur mycket courtage som spenderas. En passiv förvaltningen 

genomförs då bolagen vill hålla ned transaktionskostnaderna. Dock har kostnaden för 

courtage halverats under de senaste tio åren, vilket leder till en mindre kostnadspåverkan än 

tidigare. Bolagets representant tycker sig kunna se att branschen i helhet till största del väljer 

en passiv förvaltningsstrategi och tar AP-fonden som exempel. AP- fonden är en mycket stor 

förvaltare som gör väldigt få transaktioner.  

 

En annan orsak är den alternativkostnad som uppstår vid en aktiv förvaltning då analyser 

måste genomföras av förvaltaren när beslut ska tas angående transaktioner. Den tid arbetet tar 

skulle kunna ägnas åt något mer meningsfullt resonerar Försäkringsbolag A. Även 

Försäkringsbolag D anammar en passiv strategi då de anser att ökade transaktionskostnader 

inte tillför något till förvaltningen. 

 

Försäkringsbolag C har valt att förvalta en del av portföljen aktivt vilket motiveras med att 

denna del skapat ett mervärde som överskrider de ökade transaktionskostnader. Styrelsen har 

beslutat att eftersom denna del av förvaltningen är speciellt gynnsam och genererar en 

avkastning som varit bättre än index med transaktionskostnader i beaktande får den fortleva.  

 

De transaktionskostnader som uppstår i dagsläget på Försäkringsbolag E är motiverade då de 

möjliggör för den extra avkastning som en lyckad investering genererar. Om en egen 

analysavdelning existerat hade läget varit annorlunda. Den analysavdelning som idag utgörs 

av bankrådgivare är även den en funktion som kostar pengar. 

 

Försäkringsbolag B tror inte att det är stor skillnad kostnadsmässigt på att förvalta 

aktiekapitalet på ett aktivt eller passivt sätt. Om bolaget väljer att vara passiv måste de ändå 

rebalansera portföljen och då måste vanligtvis många och stora transaktioner genomföras. Är 

de aktiva sprides kostnaderna för courtage ut över tid. Bolaget tror inte att Solvens II kommer 

att påverka bolagets fördelning mellan en aktiv eller passiv strategi. 

5.7 Risk kontra avkastning 

På Försäkringsbolag C är avkastningen det som är i störst fokus i dagsläget men detta 

kommer ändras med Solvens II då risken kommer bli överordnad avkastningen. 

Representanten för bolaget tror att detta är generellt för samtliga försäkringsbolag som alltid 
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ansets haft ett resultatinriktat synsätt med största fokus på avkastningen och med risken i 

andra hand. Bolaget anser att risk inte är att förknippa med något negativt om det är motiverat 

att ta den. 

 

Idag har styrelsen i Försäkringsbolag A formulerat en riskaptit som visar hur villig bolaget är 

att ta risk. Bolaget anser sig ha bra marginaler gällande kapitalkraven vilket följer av ett 

synsätt där risken är överordnad avkastningen i investeringarna. 

 

Försäkringsbolag A anser att de nya reglerna kommer kapitaltäcka all risk i försäkringsbolag 

på samtliga nivåer.  Alla risker ska identifieras och summeras till en sammanlagd risk för hela 

försäkringsbolaget. Utifrån den framtagna risken beräknas sedan storleken på 

solvenskapitalkravet. Med dagens regelverk identifieras varje risk för sig och binds inte ihop 

med samma röda tråd som Solvens II kommer att göra.  

 

Det viktigaste med Försäkringsbolag B:s förvaltning är inte att generera hög avkastning utan 

störst fokus ligger alltid på att täcka försäkringsåtagandena. Bolaget har en stark finansiell 

ställning vilket gör att de kan ta på sig mer risk med det överskottskapital
6
 som finns. Vid 

sidan om de finansiella riskerna måste de ta hänsyn till affärsrisker, försäkringsrisker samt 

politiska risker när utformningen av normalportföljen sker. Dessa risker påverkar vilka 

tillgångar som förvaltarna väljer att investera i. Bolaget tror att Solvens II kommer påverka de 

risker som måste rapporters så att de blir fler och mindre. Fler risker måste tas i beaktande än 

med tidigare regelverk men många av dessa är mycket små. Det positiva med detta är att de 

får en bra kontroll över verksamhetens samtliga risker. Det negativa är att de riktigt små 

riskerna som nästan inte kräver något kapitalkrav är komplicerade att räkna ut vilket kommer 

resultera i att större resurser får avsättas för detta. De större riskerna som finns kräver mindre 

resurser att räkna ut då detta förfarande är enklare. 

 

Försäkringsbolag E menar att det i dagsläget fokuserar på både risk och avkastningen. Det är 

kombination mellan risk kontra avkastning som är viktigt att ta i beaktande. Om dessa 

begrepp ska ses enskilt anser bolaget att det är störst fokus på risk vilket kommer förstärkas 

ytterligare i och med Solvens II. Den unika risken i bolagens portfölj innehas för att få 

möjlighet till en extra avkastning.  

                                                 

6
 Det kapital som finns utöver det som täcker FTA och kapitaltäckningskravet.  
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Försäkringsbolag D har en låg riskexponering vilket är möjlig tack vare deras lågt satta 

avkastningskrav. Den delen av förvaltningen som har störst riskexponering är investeringarna 

i små aktiebolag samt onoterade innehav. Denna del av förvaltningen har historiskt gett 

väldigt bra avkastning för bolaget. Ett exempel som bolaget berättar om är när de ägde 

majoriteten av aktier i ett bolag som sedermera blev uppköpt vilket resulterade i att aktierna 

ökade i värde. Givetvis går inte alla de små placeringarna lika bra. Ibland ger det en bra 

avkastning och ibland ingen summerar bolaget.  

 

Försäkringsbolag D anser att Solvens II kommer medföra ökat riskfokus. Detta kommer 

kräva stora resurser för försäkringsbolaget att anpassa sig till. Det är främst de operativa 

riskerna som kommer att granskas mest ingående. Förutom dessa måste givetvis de finansiella 

riskerna tas i beaktande. Bolaget tror inte att Solvens II kommer påverka tillgångsallokeringen 

i bolaget utifrån den normalportfölj som i dagsläget finns. Den riskmarginal som idag finns 

visar att bolaget kan täcka sina risker elva gånger. Med de nya reglerna kommer denna siffra 

att sjunka till gissningsvis sju gånger. Det är fortfarande en betryggande marginal. 

5.8 Modeller 

Försäkringsbolag A utför ALM- studier för att sätta företagets tillgångar i relation till dess 

skulder. Via denna modell framkommer vilken fördelning som krävs av aktier, fastigheter och 

räntor. Bolaget använder sig även av olika typer av optimeringsmodeller när de tar beslut om 

investeringar. De genomför även olika typer av durationsmatchningar. Detta för att se att 

deras skuld har samma löptid som deras tillgångar. Bolaget använder sig av modeller vid 

diversifieringsarbetet. I dessa sätts restrektioner för hur stor del som får allokeras i varje 

enskild aktie. Vissa tillgångar väljer att exkluderas helt. Detta görs för att inte 

optimeringsmodellen ska favorisera vissa. Nackdelen med modellerna är att de bygger på 

historisk data, vilket som bekant inte är någon garanti för framtida avkastning. 

 

På Försäkringsbolag C utvärderas risken i förvaltningen med ALM-studier och 

korrelationsmodeller testas årsvis eller vid extraordinära händelser. Avkastningen rapporteras 

och utvärderas av finansutskottet. Inga utvärderingsmått används men jämförelse mot 

”benchmark” sker.  Försäkringsbolag B använder sig av korrelationsmodeller vid den 

praktiska diversifieringen. Detta görs mellan de olika tillgångslagen men inte mellan enskilda 

tillgångar då detta skulle bli allt för krävande. När portföljen ska optimeras görs detta med 
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olika sorters optimeringsmodeller. Dessa har restriktioner inlagda som har sin utgångspunkt i 

rådande regelverk. Dessa restriktioner är redan anpassade och omarbetade för att analysera 

hur det nya regelverket kommer att påverka tillgångsallokeringen och den finansiella 

styrningen.  

 

Försäkringsbolag E använder varken ALM- eller korrelationsmodeller. Däremot används en 

riskmodell som räknar ut riskkapitalet varje kvartal. Denna modell täcker in alla risker, såsom 

marknadsrisk, försäkringsrisker, operativa risker samt motpartsrisker. Konsolideringskapitalet 

ställs sedan i relation till riskkapitalet.  

5.9 Krav på kapitalförvaltarna 

Försäkringsbolag A berättar att det inte ställs några formella krav för att få jobba som 

kapitalförvaltare på bolaget. De som anställts på kapitalförvaltningen under de senaste 20 åren 

har dock en civilekonomutbildning med inriktning finans. Försäkringsbolag E anser att det är 

meriterande att ha en ekonomiutbildning. Detta känns som ett krav om alla komplexa delar 

som kapitalförvaltning innebär ska förstås. Förvaltaren på bolaget har en ekonomiutbildning 

och förutom denna har förvaltaren en god insyn i bolaget samt en mångårig arbetserfarenhet. 

 

Försäkringsbolag C:s representant menar att det inte finns någon policy som fastställer 

vilken utbildning och erfarenhet som krävs. Däremot skulle en kravprofil upprättas vid 

eventuell nyrekrytering. I dagsläget har alla som arbetar med kapitalförvaltningen en stor 

erfarenhet samt en gedigen kompetens. 

 

Kompetensen på Försäkringsbolag B:s kapitalförvaltare är bra, då alla har en akademisk 

utbildning, och det som utmärker dem mest är deras gedigna erfarenhet. De är få som har 

kortare än 15 års erfarenhet från kapitalförvaltning. 

 

Försäkringsbolag D har endast en person anställd som jobbar med den operativa 

kapitalförvaltningen. Denna person har en gedigen erfarenhet som avspeglar sig i över 30 år 

inom bolaget, samt en högskoleutbildning i ekonomi och matematik. 

 

Försäkringsbolag A tror att kraven på kapitalförvaltarna kommer att öka, både i bolaget och 

inom branschen, i och med Solven II. Det som är viktigt när Solvens II implementeras är att 
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kapitalförvaltarna har en bra förståelse för det nya regelverket. Detta är något som gäller för 

hela organisationen.  

 

Försäkringsbolag C tror att kraven på förvaltarna i branschen kommer att skärpas i och med 

Solvens II. Kravet på kompetens kommer att öka för hela organisationen och inte bara för de 

som förvaltar kapitalet. Framförallt krävs en ökad förståelse från ledningen och de 

nyckelpersoner som jobbar när kapitalförvaltningen.  

 

Kompetenskraven i branschen kommer inte minska med Solvens II tror Försäkringsbolag D. 

De tror vidare att det kommer krävas många nya funktioner i ett försäkringsbolag för att 

anpassa sig till det nya regelverket. Det är samtidigt viktigt att det finns en övergripande 

förståelse, för det nya regelverket, i hela organisationen.  

 

Försäkringsbolag E tror att kraven på kapitalförvaltare inte kommer att minska med Solvens 

II. Detta på grund av att det nya regelverket kommer att kräva en så hög genomlysning och 

transparens att förvaltarens roll och ansvar kommer att förändras. 

5.10 Utvärdering 

Utvärderingen av Försäkringsbolags A:s förvaltning görs löpande och jämförs med historiska 

utvärderingar samt mot andra försäkringsbolag. Måtten som används fokuserar på risk, 

avkastningen samt dess samband. När Försäkringsbolag A utvärderar sin portfölj med fokus 

på risk och avkastning används bland annat måttet Sharpekvot. De väljer även att mäta sig 

mot andra försäkringsbolag. Även jämförelsen mot ”benchmark” är central.  

 

Försäkringsbolag B:s uppföljning sker ständigt. Det finns en avdelning som granskar att 

limiterna hålls, och som även kontrollerar resultatet av förvaltningen. Detta rapporteras varje 

månad till styrelsen, ledningen och portföljförvaltarna. Tillgångslagen jämförs mot ett 

jämförelseindex som ingår i normalportföljen. Det framgår om förvaltningen varit bättre eller 

sämre än jämförelseindexet samt vilken volatilitet som funnits. Även valutarörelsens roll 

granskas. Detta gäller för samtliga tillgångar. Sharpekvoten utvärderas inte dagligen, men 

däremot granskas olika former av VaR. Den utvärdering som görs idag är tillräckligt 

omfattande för att passa in i Solvens II och med andra ord tror inte bolaget att någon ändring i 

riskutvärdering kommer ske även om rapporteringen av denna kommer att förändras.  
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På Försäkringsbolag D sker utvärderingen av förvaltningen främst mot ett jämförelseindex. 

Denna jämförelse mot ”benchmark” visar om den avkastningen förvaltaren lyckats generera 

är bättre eller sämre än valt index. Tidigare skedde även en utvärdering med olika kvoter, som 

exempelvis Sharpekvoten men denna jämförelse är något som inte längre sker. 

 

Utvärderingen av avkastningen i Försäkringsbolag E sker med jämförelse mot ”benchmark”. 

Detta är den främsta utvärderingen som görs, men även riskformler som Sharpekvoten 

granskas. På kapitalförvaltningen mäts endast den finansiella risken medan all annan risk som 

operativa - och försäkringsrisker mäts av andra avdelningar inom organisationen. 

5.11 Den finansiella teorins roll i förvaltningen 

Försäkringsbolag C anser att den övergripande förvaltningen i dagsläget influeras av 

finansiell teori. Främst är det omfattande ALM-studier som bestämmer hur allokeringen av 

tillgångslag ska se ut. På detaljnivå är det mer affärsmässighet och kunskap som speglar 

placeringar. Detta i kombination med olika makroanalyser utgör den operativa förvaltningen. 

Försäkringsbolag A är av samma åsikt och anser att finansiell teori påverkar förvaltningen i 

hög grad. Detta kommer främst i uttryck genom de olika modeller som används. På 

Försäkringsbolag B används finansiell teori främst ur ett riskperspektiv. Det går dock inte att 

förlita sig på teorierna fullt ut, utan dessa används mer som ett ramverk.  

 

Försäkringsbolag D anser att kopplingen mellan deras praktiska förvaltning och 

förvaltningen i teorin är mycket liten. Detta ter sig praktiskt genom att bolaget inte väljer att 

använda sig av några modeller i förvaltningen. De tittar på korrelationen mellan innehaven 

men inga modeller används utan de förlitar sig främst på förmedlad information och egen 

intuition. Via en ständig kommunikation med finansrådet framkommer vilka investeringar 

som anses attraktiva samt hur portföljen ska vara konstruerad. Försäkringsbolag E ser inte 

heller någon naturlig koppling mellan den finansiella teorin och den operativa 

kapitalförvaltningen inom bolaget.  
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6. Analys 

”Sanningen är en sällsynt rätt. Kommer den på bordet kan ingen smälta den” – Svenskt 

ordspråk 

 

Analysdelen är uppdelad på följande sätt.  I den första delen sker en analys av dagens 

lagstiftning(empiriskt material från dokumentstudie) och de finansiella teorierna. De likheter 

och skillnader som uppfattats tas upp, analyseras och granskas kritiskt. Samma förfarande 

sker med direktivet för Solvens II. I den andra delen av analyskapitlet görs en analys mellan 

det empiriska material som framkommit av intervjuerna med den finansiella teorin som finns 

på området. Sammanvävt med detta analyseras vilka påverkningar Solvens II kommer att få 

på varje område. 

 

6.1 Ger Försäkringsrörelselagen (2010:2043) förutsättningar att bedriva en 

rationell kapitalförvaltning utifrån finansiell teori? 

6.1.1 Solvenskapitalkravets koppling till finansiell teori 

Det framgår av Försäkringsrörelselagen (2010:2043) att försäkringsbolagen ska upprätta 

kapitaltäckningskrav för att täcka förluster som uppstår på grund av oväntade händelser. I 

kapitlet ”Försäkringsbolagens förutsättningar och spelregler” fastställs det hur beräkningen av 

solvensmarginalen sker. Sharpe anser att kapitalförvaltare ska ta hänsyn till den risk som 

kapitalet utsätts för. Detta är något som sker bristfälligt i Försäkringsrörelselagen (2010:2043) 

då beräkningen av solvensmarginalen inte tar full hänsyn till de risker försäkringsbolaget 

utsätts för. Ovanstående tyder på att det saknas en koppling mellan finansiell teori och dagens 

lagstiftning.  

 

Tanken med solvensmarginalen är, som nämnts tidigare, att skydda försäkringsbolagen mot 

risken att oväntade förluster uppstår. Därför kan det tyckas att beräkningen av 

solvensmarginalen skulle bygga på just de risker försäkringsbolagen utsätts för, istället för på 

historisk data. Beräkningen av garantibeloppet vittnar även den om att det saknas en 

förankring i finansiell teori och riskhantering då beloppet fastställs till en siffra utan någon 

tydlig koppling till riskerna i försäkringsbolagen. Dagens regler kan sägas vara uppbyggda 

utifrån ett solvenskapitalperspektiv utan någon tydlig koppling till finansiell teori.  
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6.1.2 Diversifieringsmöjligheter med Försäkringsrörelselagen 

Enligt modern portföljvalsteori bör en kapitalförvaltare diversifiera sitt kapital mellan olika 

tillgångsslag men även mellan olika branscher och geografiska områden för att uppnå en bra 

riskhantering och en väldiversifierad portfölj. Försäkringsrörelselagen (2010:2043) fastslår att 

försäkringsbolagen måste sprida sina placeringar mellan olika tillgångsslag i och med de 

proportionsspann som finns i lagstiftningen vid täckning av FTA. Detta tyder på att 

lagstiftningen till viss del tvingar försäkringsbolagen att diversifiera innehaven mellan olika 

tillgångsslag för att på så sätt få en ökad riskspridning, vilket ligger i linje med teorin.  

 

Dock krävs en spridning mellan branscher och geografiska områden för att konstruera en 

väldiversifierad portfölj. Det framgår inte i Försäkringsrörelselagen (2010:2043) att det ställs 

krav på att placeringarna måste sprids mellan olika branscher. Detta tyder på att inte finns 

några begränsningar inom detta område vilket gör det möjligt för försäkringsbolagen att 

diversifiera portföljerna i enlighet med teorin. Likväl finns det begränsningar för den 

geografiska spridningen av investeringar som används till att täcka FTA. Enligt 

Försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska de tillgångar som används för att täcka FTA finnas 

inom EES- området om det är fallet att riskerna ligger inom EES. Om riskerna ligger utanför 

EES- området ska tillgångarna placeras inom Sverige. Detta begränsar försäkringsbolagens 

möjligheter att sprida investeringarna mellan olika geografiska områden och motverkar 

möjligheten till god diversifiering. EES- området består dock av flera olika länder, men en 

friare lagstiftning som möjliggör investeringar utanför EES-området skulle ge förutsättningar 

till en ökad diversifiering för försäkringsbolagen. Detta skulle kunna leda till en ökad 

riskspridning och en effektivare kapitalförvaltning. 

 

Även det faktum att Försäkringsrörelselagen (2010:2043) reglerar hur stora investeringar i 

enskilda tillgångar som får ske tvingar bolagen att sprida placeringarna mellan olika 

tillgångar. Detta kan ge effekten att ytterligare diversifiering sker i portföljen då endast en 

mindre del av det investerade kapitalet får ske i en enskild tillgång. Detta ligger i linje med 

Sharpes syn på hur en rationell kapitalförvaltare bör agera och att diversifiera portföljen är en 

viktig aspekt i riskhanteringen. 

 

De restriktioner som finns angående vilka tillgångsslag som är tillåtna att investera i vid 

täckning av FTA och storleken på enskilda investeringar kan leda till minskade möjligheter att 

diversifiera portföljen. Hade lagstiftningen varit friare angående tillåtna placeringar hade 
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försäkringsbolagens möjligheter att diversifiera portföljen, enligt portföljvalsteori, ökat. Detta 

skulle kunna leda till en effektivare riskhantering i försäkringsbolagen.   

6.1.3 Optimal portföljförvaltning 

Förutsättningarna som nämns ovan kan till viss del begränsa försäkringsbolagens möjlighet att 

konstruera en optimal portfölj i enlighet med optimal portföljvalsteori. Detta då de är tvingade 

att investera i vissa tillgångsslag där de proportioner som sätts i lagstiftningen nödvändigtvis 

inte stämmer överens med den portfölj som teorin hade föreslagit vid framtagandet av en 

optimal portfölj. Även det faktum att försäkringsbolagen inte tillåts belåna portföljen 

begränsar dess möjligheter att öka den förväntade avkastningen och risken utifrån justeringar i 

viktningen av den optimala portföljen. Det kan tänkas att en friare lagstiftning skulle 

underlätta för kapitalförvaltarna att konstruera en portfölj där den förväntade avkastningen 

maximeras till en given risk, eller motsatt minimera risken till en given avkastning. Förbjudet 

av belåning kan dock anses vara befogat då försäkringsbolagens uppgift är att hantera risker 

och säkerställa dess åtaganden mot kund. En belånad portfölj skulle innebära en högre risk i 

portföljen vilket till viss del motsätter sig försäkringsbolagens funktion, då de inte i första 

hand ska maximera avkastningen utan istället säkerställa försäkringsåtagandena. 

6.1.4 Riskhantering  

Försäkringsbolagen kan, utöver diversifiering, även använda sig av derivatinstrument för att 

”hedga” portföljen för att sänka risken. Dagens regelverk tillåter att derivatinstrument 

användas för att minska de finansiella riskerna samt för att effektivisera den förvaltning som 

bedrivs. Detta ligger i linje med teorin angående riskhantering av finansiella risker med hjälp 

av derivatinstrument. Med derivatinstrument kan försäkringsbolagen skydda innehavet genom 

att ta motsatt position till den befintliga.  

 

Detta ger förutsättningar för försäkringsbolagen att sänka risken i portföljen och skydda 

kapitalet mot exempelvis valutasvängningar och ränteförändringar. Det finns dock nackdelar 

med strategier med derivatinstrument då risken finns att om marknaden utvecklas tvärtemot 

derivatets position leder det till att försäkringsbolaget går miste om avkastning som de utan 

derivaten hade fått tagit del av. Dock är det positivt att möjligheten finns för 

försäkringsbolagen att minska riskerna i förvaltningen genom derivatinstrument, då 

försäkringsbolagens främsta uppgift är att hantera risk och säkerställa de åtaganden de har 

gentemot kund.  
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6.1.5 Investerarens preferenser 

Sharpe anser att en kapitalförvaltare ska ta hänsyn till investerarens preferenser och de risker 

denne utsätt för. Krav på detta är inget som berörs i Försäkringsrörelselagen (2010:2043) men 

om utgångspunkt skulle tas i Sharpes tankar inom ämnet borde lagen innefatta detta område. 

Det synes naturligt att utgå från investerarens preferenser vid förvaltning av dennes kapital för 

att skapa en strategi som strävar för att uppfylla deras investeringsmål.  

6.1.6 Marknadsanpassad kapitalförvaltning 

Sharpe kritiserar tillvägagångssättet att konstruera en portfölj där tillgångsslagens andel 

fastställs till bestämda proportioner. Detta då många av de kostnader som uppstår vid den 

verkliga investeringen inte beaktas och en övertro på portföljens avkastning uppkommer. Som 

nämnts tidigare ska försäkringsbolagen placera sitt kapital i olika tillgångsslag där det finns 

bestämda proportioner för hur stor andel som får placeras i varje. Detta är något som till viss 

del kan liknas vid det tillvägagångssätt som Sharpe kritiserar. Då värdet på tillgångarna 

förändras måste en omallokering ske i portföljen för att hålla de ursprungliga vikterna. Dock 

kommer inte alla investerar kunna genomföra transaktionerna samtidigt, vilket leder till att de 

gör ”bets” mot varandra. Sharpe anser att fokus bör ligga på de enskilda tillgångarna och 

utifrån dem skapa en portfölj med önskad riskprofil.  Genom att kontinuerligt göra 

makrokonsistenta prognoser och utifrån det uppdatera portföljen undviker försäkringsbolagen 

att genomföra ”beting”. Denna strategi kommer att reducera antalet transaktioner och 

effektivisera portföljen. Dock har försäkringsbolagen möjlighet att själva bestämma till viss 

del hur deras tillgångsallokering ska se ut. Men det kan tänkas att det skulle kunna gå att 

konstruera en effektivare portfölj om dessa proportioner inte fastslogs i lagstiftningen. 

Möjligheten att skapa en portfölj där hänsyn tas till varje enskild tillgångsslags risknivå skulle 

öka, vilket skulle kunna leda till en effektivare hantering av portföljen. 

6.2 Solvens II, en möjlighet eller begränsning för rationell kapitalförvaltning? 

6.2.1 Risk 

Solvens II kommer medföra att en skattning av det solvenskapitalkrav som finns hos 

försäkringsbolag kommer att ske på ett mer realistiskt sätt än i dagsläget. Beräkningen av 

solvenskapitalkravet med Solvens II kommer att inkludera alla sorters risker som ett 

försäkringsbolag kan tänkas utsättas för. Detta stämmer väl överens med teorins bild där 

bland annat Sharpe hävdar att en förvaltare ska besitta förståelse för alla risker som existerar 

samt hur dessa påverkar varandra. Om denna kunskap finns hos förvaltarna ökar möjligheten 
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för dem att bedriva en rationell kapitalförvaltning. Även det faktum att teorin hävdar att 

förvaltarna ska ta kundens preferenser i beaktande kommer nu att ske med Solvens II, då 

försäkringsbolagen tvingas till att beakta kundens åtagande när de placerar kapitalet. 

 

Direktivet (2009) hävdar att tillgångsallokeringen ska göras i försäkringstagarnas intresse, 

vilket torde vara att alltid kunna garantera en utbetalning när så krävs. Författarna tror att 

direktivets utformning kommer resultera i att de placeringar som sker för att täcka FTA 

kommer ske på ett sådant sätt att risken i portföljen minskar.  

 

Solvens II har utformat modeller för att beräkna den totala risken i försäkringsbolagen. Dessa 

modeller kommer tvinga bolagen att ta hänsyn till alla risker samt deras korrelation vilket 

leder till ökat riskfokus i likhet med det Sharpe förmedlar. Kopplingen till teorin kommer att 

öka i och med dessa riskmoduler då de bygger på de antaganden som finns om risk och hur 

korrelationen mellan olika objekt kan ge en reducerande effekt. De nya modellerna i 

kombination med olika formler som krävs för att räkna ut risk kommer förmodligen att 

resultera i att högre krav ställs på kapitalförvaltarna och dess omgivning. En tänkbar effekt av 

denna ökade komplexitet och kravhöjning är enligt författarna nyrekrytering och 

internutbildning. Om de svenska försäkringsbolagen genomför sådana aktioner kan 

implementeringen och användningen av Solvens II komma att underlättas. Tack vare detta 

kommer kompetensen i försäkringsbolagen att öka vilket enbart är positivt, något som Sharpe 

förmedlar då han anser att en hög kompetensen hos kapitalförvaltarna är viktigt.  

6.2.2 Tydligare verklighetskoppling 

Utifrån detta riskresonemang drar författarna slutsatsen att Solvens II har en bättre anknytning 

till de risker som försäkringsbolagen utsätts för. Solvens II kommer på så sätt närmare den 

komplexa verklighet som den praktiska kapitalförvaltningen utgör. Ett annat exempel på 

verklighetsanknytningen är det faktum att Solvens II kommer att marknadsvärdera skulderna. 

Teorin hävdar att det är viktigt att förvaltarna tar hänsyn till kundernas preferenser. Genom att 

marknadsvärdera skulden anser författarna att hänsyn kommer att tas till de 

försäkringsåtagande som finns till kund. Om ett försäkringsbolag inte klarar av att uppfylla 

sina åtaganden mot kund kommer skulderna behövas övertas av en annan part. Denna 

överlåtelse skulle göras till marknadsvärde, och då kan det tyckas både realistiskt och riktigt 

att från början värdera åtagandena till marknadsvärde.  
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Solvens II kräver att de tillgångar som innehas för att täcka FTA ska ta hänsyn till skuldernas 

art samt till försäkringstagarnas bästa intresse. Denna del i lagstiftningen har en koppling till 

det Sharpe förmedlar om att förvaltarna ska ta hänsyn till individens personliga preferenser. 

Kopplingen till teorin anser författarna är bra då ett försäkringsbolags huvudsakliga funktion 

är att säkerställ att de klarar av att uppfylla åtagandena till försäkringstagarna. Solvens II kan 

komma att innebära en ökad säkerhet för konsumenterna då försäkringsbolagens innehavda 

tillgångar alltid måste sättas i relation till de åtagande som finns till kund.  

6.2.3 Diversifieringsmöjligheter med Solvens II 

Solvens II kommer innebära att försäkringsbolagens placeringsfrihet ökar. Efter 

implementeringen av solvens II kommer försäkringsbolagen, utan fastställda limiter, ha 

möjlighet att investera sitt innehav i alla olika sorters tillgångar. Detta kommer att få positiva 

effekter på försäkringsbolagens möjligheter att diversifiera innehaven i portföljen samt att 

underlätta riskhanteringen. Med en ökad investeringsfrihet ökar möjligheten att konstruera en 

optimal portfölj då det inte finns några restriktioner. Detta kan leda till att försäkringsbolagen 

kan öka den förväntade avkastningen till samma risknivå. Dock kommer inte 

placeringsfriheten utan inskränkningar. Alla tillgångar som kommer användas av 

försäkringsbolagen har en uppskattad risk kopplad till sig. Denna risk kommer att kräva en 

kapitalbas som säkerhet. Att tydligt mäta risken av varje investering är något som förespråkas 

av Sharpe som framhäver att det är viktigt att förvaltaren ska ha en god riskkontroll i sina 

placeringar. Det negativa som skulle kunna inträffa är om de försäkringsbolag som inte har 

tillräckligt stor kapitalbas missgynnas av kapitaltäckningskravet ur ett diversifieringssynsätt. 

Ett bolag som är i behov av att diversifiera sitt innehav kommer inte ha lika stor möjlighet till 

detta om inte en tillräckligt stor kapitalbas finns 

 

Författarna anser att en tillgångs krävda kapitalbas inte enbart ska utgå från den valda 

tillgångens riskprofil utan hänsyn borde även tas till hur tillgången påverkar den totala 

portföljens risk, med tanke på korrelation m.m. Exempelvis kan en ”hedgefond” korrelera 

negativt med det övriga innehavet i en försäkringsportfölj, vilket de facto kommer att minska 

den sammanlagda finansiella risken. Detta kommer inte de försäkringsbolagen som inte har 

tillräcklig kapitalbas att kunna tillgodogöra sig, eftersom kapitalkravet, och i förlängningen 

kapitalbasen, kommer bli så höga. 
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6.3 Analysering av den praktiska kapitalförvaltningen i svenska 

försäkringsbolag 

6.3.1 Riskhantering och riskspridning 

6.3.1.1 Portföljrisk och diversifiering  

Diversifiering är en fundamental del av riskhanteringen för en kapitalförvaltare, vilket Reilly 

& Brown fastslår. En kapitalförvaltare kan uppnå riskreducerande effekter i portföljen genom 

att sprida sina investeringar bland olika tillgångsslag. Detta är något samtliga 

försäkringsbolag i studien har gjort, vilket de är tvingade till enligt Försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), då de har investeringar i aktier, räntebärande papper samt fastigheter. Detta 

tyder på att försäkringsbolagen till viss del diversifierar sina portföljer. Vidare har 

försäkringsbolagen i studien även spridit sina innehav i aktieportföljen över olika branscher 

för att på så sätt sprida riskerna ytterligare.   

 

Dock anses en väldiversifierad portfölj, enligt portföljvalsteori, bestå av investeringar som 

inte enbart fördelas bland tillgångsslag och branscher utav även inom olika geografiska 

områden. Detta för att ytterligare sprida riskerna. Merparten av försäkringsbolagen har 

fördelat sina innehav enligt denna teori, då bolagen investerar i tillgångar över hela världen. 

Det är endast ett av försäkringsbolagen som enbart har investerat på den svenska 

aktiemarknaden. Detta visar att majoriteten av försäkringsbolagen i studien följer de riktlinjer 

som formuleras i teorin. Dock skulle en ökad geografisk spridning vara att föredra för det 

bolag som endast placerat sina tillgångar i Sverige för att på så sätt uppnå en ökad 

riskspridning. Införandet av Solvens II kommer att sätta krav på en ökad diversifiering bland 

annat genom att sprida investeringarna över olika geografiska områden 

 

Detta kommer få effekten att de försäkringsbolag som i dagsläget inte har en geografisk 

spridning i portföljen kommer tvingas se över gjord diversifiering och argumentera för de 

placeringsval som genomförts för att övertyga FI om att det är tillräckligt. Dock antyder ett av 

försäkringsbolagen att regler som tvingar bolagen att öka diversifieringen inte alltid är bra. 

Exempelvis har den svenska aktiemarknaden haft en starkare utveckling än många andra 

marknader under de senaste tio åren. Detta innebär att de som har diversifierat sig genom att 

investera på amerikanska eller europeiska marknaden har förlorat på sin diversifiering.  

Vidare framgår det av portföljvalsteorin att en väldiversifierad portfölj bör innehålla mellan 
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30-40 olika värdepapper. Detta är något samtliga bolag har uppfyller. Det är svårt att skydda 

sig mot marknadsrisker, vilket gör det viktigt att sprida investeringarna bland olika marknader 

för att skydda sig mot händelser på en enskild marknad.  

 

Försäkringsbolagens åsikter är att möjligheterna för diversifiering kommer öka i och med 

Solvens II, till följd av den ökade investeringsfriheten. Dock tror försäkringsbolagen inte att 

deras diversifiering kommer att förändras i någon större utsträckning trots att möjligheterna 

för detta ökar. En möjlig förklaring till denna åsikt kan vara att försäkringsbolagen redan i 

dagsläget är nöjda med diversifieringen i innehaven.   

  

Vid konstruktion av en portfölj är det viktigt att kontrollera den inbördes korrelationen mellan 

tillgångarna i portföljen. Enligt teorin går det att sätta samman en portfölj med tillgångar med 

perfekt negativ korrelation för att på så sätt eliminera den unika risken. Tre av fem 

försäkringsbolag i studien genomför korrelationstest när de konstruerar sina portföljer. Detta 

för att se hur tillgångarna samvarierar och för att minska risken i portföljen. De övriga 

bolagen genomför inga korrelationstest, dock ser det ena bolaget till korrelationen mellan 

deras aktieinnehav och innehavet av strukturerade produkter där de söker en negativ 

korrelation mellan dess. De försäkringsbolag som inte genomför korrelationstest utgår ifrån 

erfarenhet och sunt förnuft. Detta skiljer sig helt från portföljvalsteorin där korrelationen 

mellan tillgångar är en viktig faktor vid sammansättning av en portfölj. Möjligheten finns att 

dessa bolag skulle kunna höja den förväntade avkastningen till samma risk de innehar idag 

om de utnyttjade kunskapen om korrelation. 

 

Som nämnts ovan är det teoretiskt möjligt att diversifiera bort den unika risken i en portfölj 

genom att sätta samman tillgångar med perfekt negativ korrelation. Detta är dock rent 

praktiskt svårt, om inte omöjligt, att uppnå med de portföljer försäkringsbolagen förvaltar. För 

det första är det svårt att finna tillgångar med perfekt negativ korrelation och för det andra 

regleras försäkringsbolagens kapitalförvaltning till viss del hur deras portföljer får 

konstrueras. Det försvårar arbetet med att sätta samman en portfölj med negativ korrelation, 

alternativt låg korrelation. Detta då försäkringsbolagen måste investera i vissa tillgångsslag, 

vilka möjligtvis har positiv korrelation till varandra.  

 

Samtliga försäkringsbolag visar sig, inte helt oväntat, inneha unik risk i sina portföljer. Detta 

motiverar de med att de genom den unika risken får möjlighet till en ökad förväntad 
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avkastning. Detta skiljer sig från Sharpes syn på diversifiering då han menar att unik risk 

endast ska tas för att kompensera för risker utanför den finansiella marknaden. 

6.3.1.2 Riskhantering 

Utöver diversifiering har försäkringsbolag möjlighet att skydda kapitalförvaltningen med 

andra metoder. Enligt teorin kan bolagen skydda sig mot olika risker med derivatinstrument, 

försäkringar och med hjälp av buffertkassa. Dessa varianter kan skydda försäkringsbolagets 

kapitalförvaltning mot oväntade händelser. Vad gäller buffertkassan finns det vissa 

restriktioner i Försäkringsrörelselagen som sätter stopp för större buffertsparande. Det är inte 

heller något av bolagen som sitter på en buffertkassa för att skydda sig. Försäkringsbolagen 

kan minska portföljrisken genom att skydda sina innehav med derivatinstrument. De kan 

bland annat använda optioner för att ”hedga” sig mot oväntade rörelser på marknaden genom 

att ta motsatt position till ett befintligt innehav. Utifrån den information som framkommit från 

intervjuerna används denna strategi utav tre försäkringsbolagen i studien.  

 

Anledningen till att försäkringsbolagen använder sig av derivatinstrument är för att skydda 

innehaven mot bland annat valutakurssvängningar och aktiekurssvängningar. Detta stämmer 

överens med det användningsområdet som teorin förespråkar vad gäller riskhantering med 

hjälp av derivatinstrument. Genom att använda sig av derivatinstrument bestäms ett pris på en 

tillgång i förväg vilket gör att osäkerheten minskar och i sin tur att risken minskar. Nackdelen 

med derivatinstrument är bland annat att försäkringsbolagen kan gå miste om avkastning, 

exempelvis om aktiekurserna går åt motsatt håll än derivatinstrumentets position. Detta är 

något försäkringsbolagen bör fundera över vid val av riskhanteringsstrategi, men att 

möjligheten finns är något som bör anses som en positiv aspekt.   

6.3.1.3 Optimal portföljvalsteori 

Enligt portföljvalsteori bör en rationell kapitalförvaltare investera i den portfölj som 

maximerar den förväntade avkastningen till en given risk. En portfölj med dessa egenskaper 

kallas för en effektiv portfölj. Utifrån portföljer med dessa egenskaper går det att finna den 

optimala portföljen, vilken uppenbarar sig där CAL tangerar den effektiva fronten. 

Kapitalförvaltaren kan sedan justera risken och den förväntade avkastningen genom att 

investera i riskfria tillgångar eller belåna portföljen. I försäkringsbolagens fall finns inte 

möjlighet att belåna portföljen då detta inte är tillåtet av lagstiftningen. Det innebär att 

bolagen endast kan välja att investera i riskfria tillgångar, utöver aktieportföljen, vilket ger 

effekten att förväntad avkastning och risk endast kan justeras ned. Majoriteten av 
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försäkringsbolagen i studien för ett resonemang angående deras optimeringsmodeller i 

intervjuerna men då detta är av konfidentiellt slag vill ingen utveckla hur modellerna är 

uppbyggda. Dock framgår det att de använder sig av optimeringsmodeller som bygger på 

korrelationstest mellan portföljernas tillgångar. Utifrån korrelationstest mellan en portföljs 

tillgångar är det möjligt att skapa en effektiv front och utifrån den få fram den optimala 

portföljen. Rent teoretiskt skulle alla försäkringsbolag kunna utgå från den optimala 

marknadsportföljen, en modellportfölj, och sedan justera viktningen med riskfria tillgångar 

för att uppnå den risk och förväntad avkastning som de önskar. Utifrån resonemanget ovan 

går det att urskilja vissa likheter med teorin, då majoriteten av bolagen bland annat använder 

sig av korrelationstest vid konstruktion av portföljen. Detta kan tyda på att de försöker 

effektivisera kapitalförvaltningen på ett liknande sätt som teorin förespråkar.  

6.3.2 Hushållning av ekonomiska resurser 

6.3.2.1 Passiv förvaltning 

De svenska försäkringsbolagen som undersökts i studien bedriver alla en passiv förvaltning, 

dock i olika grad. Vissa försäkringsbolag väljer att anamma en passiv strategi på hela det 

förvaltade kapitalet medan andra väljer att enbart förvalta en del kapital passivt. Den passiva 

förvaltningen motiveras med att strategin är långsiktig och att försäkringsbolagen har som mål 

att följa ett valt ”benchmark”. Denna motivering stämmer överens med teorins bild av passiv 

förvaltningen som Reilly & Brown förmedlar. Teorin menar att om förvaltaren har som mål 

att följa ett valt index så är det viktigt att förvaltaren kan mäta och utvärdera hur bra denne 

följer valt index. Ett utvärderingsmått som används är ”tracking error”. Samtliga 

försäkringsbolag väljer att utvärdera sin förvaltning mot ett valt ”benchmark”. Avvikelsen 

från detta valda jämförelseindex granskas och rapporteras. Även om begreppet ”tracking 

error” inte nämns under intervjuerna är innebörden av försäkringsbolagens agerande det 

samma som teorins bild av utvärdering av passivt förvaltade portföljer. 

 

För att lyckas replikera ett valt jämförelseindex måste en rebalansering av innehavet ske. 

Reilly & Brown klargör att då olika tillgångar varierar i värde förändras värdet på indexet där 

tillgångarna ingår. Förvaltarna måste då förändra sin tillgångsviktning för att lyckas bibehålla 

sin replikering av index. Denna anpassning resulterar i transaktionskostnader uppstår. Detta är 

,enligt teorin, ett nödvändigt ont för att lyckas följa valt ”benchmark”. Två av de intervjuade 

försäkringsbolagen anser att de ökade transaktionskostnaderna inte tillför något mervärde till 

förvaltningen medan två andra anser det motsatta. Synen på transaktionskostnader i de 
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svenska försäkringsbolagen stämmer överens med teorins bild som visar på att 

transaktionskostnader endast är motiverade att ta om de genomförda transaktionerna genererar 

en justerad överavkastning. 

 

Reilly & Brown diskuterar tre olika tekniker för att konstruera en passiv portfölj. Den 

teoretiska bilden stämmer väl överens med verklighetens tekniker för att konstruera passiva 

portföljer. Två av försäkringsbolagen använder sig av korrelationsmodeller för att konstruera 

en portfölj som passar deras åtaganden, vilket kan liknas vid den teknik Reilly & Brown 

presenterar där val av investeringar bygger på korrelationer mellan tillgångarna. Ett 

försäkringsbolag konstruerar en normalportfölj årligen. I den fastslås vilka tillgångsslag som 

verkar attraktiva, vilka proportioner och vilken risk och förväntad avkastning som ska tillåtas. 

Normalportföljen används som ”benchmark” och utifrån det bestämmer de hur de ska 

investera sitt kapital. Detta påminner om Reilly & Browns teknik där en portfölj skapas 

genom att stickprov görs för att bestämma vilka värdepapper som ska ingå. Ett av de 

intervjuade försäkringsbolagen väljer att enbart göra sina aktieinvesteringar i större svenska 

bolag, där majoriteten av innehaven ingår i OMXs30. Detta kan liknas vid ett försöka att 

replikera ett index. 

 

Utifrån ovan förda diskussion kan fastslås att den teoretiska bilden av passiv förvaltning i stor 

utsträckning används i praktiken av de svenska försäkringsbolagen. Det faktum att 

försäkringsbolag är stora finansiella aktörer med betydande summor kapital i sina portföljer är 

förmodligen även det en bidragande faktor till att den passiva förvaltningsstrategin är så 

utbredd på den svenska försäkringsmarknaden. Då en stor portfölj innehållandes många olika 

tillgångar blir svår att kontrollera och hantera, lämpar sig en passiv strategi bäst. Samtliga 

försäkringsbolag är överens om att Solvens II inte kommer påverka valet av en passiv strategi.  

 

6.3.2.2 Aktiv förvaltning   

Enligt teorin är målet med en aktiv förvaltning att skapa avkastning som överskrider den risk- 

och courtagejusterade avkastningen en passiv indexportfölj genererar. Teorin om effektiva 

marknader hävdar att det är omöjligt att över en längre tid bedriva en aktiv förvaltning som 

genererar en bättre avkastning än en passiv förvaltningsstrategi. Den aktiva förvaltningen i de 

svenska försäkringsbolagen har visat sig ske i begränsad skala. Där den aktiva förvaltningen 

är förekommande är detta endast på en viss del av portföljen. I dessa fall anses det motiverat 
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då denna strategi tillför ett mervärde. Implementeringen av Solvens II kommer inte att 

påverka valet av att förvalta en del av kapitalet på ett aktivt sätt är samtliga försäkringsbolag 

överens om. Författarna anser att detta tyder på att val av strategi inte påverkas i någon större 

utsträckning av vilket regelverk som finns. 

 

På ett av de intervjuade bolagen har den aktiv förvaltningen fått ett större utrymme än på de 

andra. Anledningen till detta är att den aktiva förvaltningen i detta bolag ska hjälpa bolaget att 

växa samt att de genom en ökad avkastning kan minska premiekostnaderna för 

försäkringstagarna. Historiskt har deras aktiva förvaltning genererat en överavkastning 

jämfört index där hänsyn har tagits till transaktionskostnaderna som uppstår vid avslutade 

affärer. Enligt teorin bör en aktiv förvaltning endast vara motiverad i de fall där det går att 

påvisa att det genererar en extra avkastning. När belägg verkar existera för att så är fallet är 

det riktigt att låta den aktiva förvaltningen fortlöpa. 

 

Reilly & Brown presenterar tre strategier för hur en aktiv kapitalförvaltning kan bedrivas och 

de utgörs av en fundamental strategi, teknisk analys samt utnyttjande av anomalier. Utifrån 

den information intervjuerna har gett går det att fastställa att inget av försäkringsbolagen 

försöker utnyttja möjliga anomalier på marknaden. Detta beror antagligen på att det är svårt 

att utnyttja de anomalier, om dessa nu existerar, som finns på marknaden samt att den 

avkastning som denna strategi möjligen genererar äts upp av transaktionskostnaderna. På det 

försäkringsbolag där den aktiva förvaltningen får störst utrymme används teknisk analys vid 

val av investeringar i den aktiva förvaltningen. Den tekniska analysen används som 

analysverktyg för att skapa sig en uppfattning om när det är rätt läge att investera eller avyttra 

i en aktie. Vidare framgår det att alla försäkringsbolag till viss del använder sig av använder 

sig av en fundamental strategi som bygger på ”stock picking” och ”market timing”. Dock 

används de inte i den mening som Reilly & Brown beskriver det då försäkringsbolagens 

strategier är långsiktiga med fokus på en passiv förvaltning. Sorensen, Miller och Samak 

framhåller att valet av en passiv eller aktiv strategi ska grundas i förvaltarens förmåga att 

bedriva en lyckad ”stock picking”. Den teoretiska bilden har inte fått något genomslag i 

praktiken på de undersökta svenska försäkringsbolagen. I denna studie har ingen koppling 

mellan förvaltarnas förmåga att bedriva ”stock picking” och valet av strategi etablerats. Om så 

ändock är fallet är det troliga att det verkliga beslutet angående om en aktiv eller passiv 

förvaltning ska tillämpas är mer komplex och grundar sig i fler faktorer än om förvaltarna är 

duktiga på ”stock picking” eller ej. 
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6.3.3 Personanpassad kapitalförvaltning 

6.3.3.1 Försäkringsbolagens risksyn 

Sharpe påstår att förvaltare ska ta hänsyn till preferenserna hos den individ som kapitalet 

förvaltas åt. Den allmänna försäkringskunden kan antas vara tillfreds om han/hon vid alla 

tillfällen har möjlighet att få en utbetalning som motsvarar skadan denne ådragit sig. En högre 

avkastning hos försäkringsbolaget skulle eventuellt generera i en lägre premie för 

försäkringskunden, men att en lägre premie skulle komma av att försäkringsbolaget tar högre 

risk är inte troligt att accepteras av kunden. I intervjuerna har det framkommit att majoriteten 

av de intervjuade försäkringsbolagen har störts fokus på risk, vilket torde vara vad kunden 

efterfrågar då deras mål med försäkringen är att skydda sig mot olika risker. Den teoretiska 

koppling som finns mellan risk och avkastning återspeglar sig även i denna studie. Teorin 

hävdar att ju mer risk förvaltaren är redo att utsätta sig för, desto större möjlighet att uppnå en 

högre avkastning finns. Försäkringsbolagen verkar ha en bra förståelse för kopplingen mellan 

risk och avkastning med tanke på att de ett flertal gånger påpekar detta i intervjuerna. 

 

Generellt borde försäkringsbranschen vara restriktiva med riskexponeringen då, precis som 

flera bolag hävdar, det viktigaste målet är att täcka de försäkringstekniska åtagandena som 

finns till kund. Dock ligger det i försäkringsbolagens affärsidé att överta risker från flera 

kunder mot en premieinbetalning. Det är likväl viktigt att skilja denna försäkringsrisk mot den 

finansiella risk som finns. Bodie et al. definierar tre typer av riskfilosofier som förvaltare kan 

utgå ifrån. Majoriteten av försäkringsbolagen kan utifrån dessa filosofier anses vara 

riskaversiva då de inte är villiga att ta onödig risk utan att det genererar en ökad förväntad 

avkastning. Målsättningen med deras förvaltning är att säkerställa försäkringsåtaganden och 

utifrån det konstruera en portfölj som genererar en bra avkastning. Ett av försäkringsbolagen 

har en riskfilosofi som lutar åt en mer riskneutral inställning där avkastningsmålet sätts först 

och sedan kommer risken i andra hand och får anpassas till satta avkastningsmål. 

 

Solvens II kommer ställa högre krav på riskhantering och försäkringsbolagen tror att det 

kommer leda till ökat riskfokus. Detta går att likna vid det Bodie et al. presenterar om ett 

riskaversivt synsätt. Författarna tror att denna utveckling inte kommer medföra några större 

förändringar för försäkringsbolagen då det visat sig att majoriteten redan har en riskfilosofi 

som går att likna vid en riskaversiv.  
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6.3.3.2 Psykologiska faktorer 

De utvalda försäkringsbolagen har alla visat upp bra resultat där avkastningen i portföljerna 

har slagit ”benchmark” samt att de utifrån dagens regler har en kapitaltäckning som ligger 

över de krav som ställs. Detta är självklart positivt och tyder på att försäkringsbranschen i 

Sverige är välmående. Dock kan de goda resultaten som upprepats under många år leda till att 

kapitalförvaltarna får en övertro på den egna förmågan. John Nofsinger anser att en 

kapitalförvaltare kan påverkas av olika psykologiska faktorer. En övertro hos förvaltaren kan 

leda till att större risker tas då exempelvis tidigare vinster investeras i mer riskfyllda tillgångar 

då de inte ses som egna medel eller att underdiversifiering sker i portföljen. 

Försäkringsbolagen i denna studie har inte uppvisat några sådana tendenser utan verkar vara 

nöjda med rådande investeringsstrategier. Detta skulle kunna tyda på bolagen endast ser till 

sig själva och inte jämför sig med konkurrenterna för att se och lära för att utveckla de 

strategier som används. Det är svårt att tydligt säga något om hur psykologiska faktorer 

påverkar försäkringsbolagens kapitalförvaltning. Författarna tror att det ökade riskfokus och 

förbättrad uppföljning som Solvens II kommer medföra kommer att minska risken för att 

psykologiska faktorer påverkar förvaltningen.  

 

En övertro hos en förvaltare skulle kunna uppstå men alla bolagen påpekar att de regelbundet 

utvärderar portföljen samt gör analyser för att se hur deras risker ser ut. Tre av 

försäkringsbolagen genomför ALM-studier för att kartlägga alla risker som verksamheten 

utsätts för och där tillgångarna matchas mot de skulder som finns i bolaget. Där bestämmer de 

vilka limiter som gäller för tillgångsslagen som bestäms utifrån de korrelationstest som 

genomförs för att konstruera en väldiversifierad portfölj. Genom att bolagen regelbundet 

genomför ALM-studier borde det minimera risken för att psykologiska faktorer påverkar 

förvaltningen och att de vid investeringar utgår från rationella investeringsprinciper. 

6.3.4 Marknadsanpassning  

6.3.4.1 Kunskapskrav på kapitalförvaltarna   

De svenska försäkringsbolagen som granskats i denna studie har alla visat sig ha förvaltare 

som besitter goda kunskaper inom de finansiella marknaderna. Kunskapen hos 

försäkringsbolagens förvaltare bygger på relevant utbildning och praktisk erfarenhet. Enligt 

Sharpe måste en kapitalförvaltare ha kunskap och grundläggande förståelse för hur de 

finansiella marknaderna fungerar samt hur tillgångarna prissätts för att kunna göra placeringar 

som bygger på rationella antaganden. Denna studie visar att de krav teorin förmedlar även 
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existerar i verkligheten. Ett flertal har en finansiell utbildning från universitet eller högskola, 

vilket tyder på att de intervjuade förvaltarna har den kunskap som krävs om de finansiella 

marknaderna. Även det faktum att flertalet förvaltare innehar en lång arbetserfarenhet inom 

området och att samtliga har visat goda resultat under längre perioder tyder även det på att 

kunskapen ligger på en hög nivå. Att generera hög avkastning kan bero på tur, men det 

faktum att detta gjorts under längre perioder tyder på att förvaltarna har de kvalifikationer 

som krävs för att förvalta kapital. Samtliga försäkringsbolag är överens om att det regelverk 

som kommer utformas efter implementeringen av Solvens II blir mer komplext än i dagsläget 

och resultera i att högre kompetenskrav ställs. För att möta dessa kan försäkringsbolagen välja 

att nyrekrytera, alternativt internutbilda för att på så sätt förstärka den redan befintliga 

kompetensen.   

  

Sharpe påpekar att en kapitalförvaltare måste kunna motivera eventuella skillnader mellan den 

egna portföljen och marknadsportföljen. Information från intervjuerna visar att 

kapitalförvaltarna har ett fastställt handlingsutrymmet genom de limiter och spann som 

bestäms på styrelsenivå. Detta gör att kapitalförvaltarna har interna restriktioner att arbeta 

utifrån. Inom dessa restriktioner har det dock visat sig att kapitalförvaltarna inte behöver 

motivera sina val av investeringar i någon markant grad, till vare sig styrelse eller 

tillsynsorgan. Detta är dock något som kommer förändras med Solvens II, spår samtliga 

försäkringsbolag. Detta hänger ihop med den ökade rapporteringen som Solvens II kommer 

medföra. 

 

För att en kapitalförvaltare ska kunna göra rationella investeringsval krävs det att denne har 

bra marknadsinformation samt att informationen tolkas på korrekt sätt. Prognoser som speglar 

all tillgänglig information på marknaden kallas för makrokonsistenta prognoser och kan 

användas som underlag för investeringsbeslut. Kapitalförvaltaren kan utifrån dessa prognoser 

välja att antingen genomföra ”beting” mot marknaden eller välja att följa marknaden. 

Försäkringsbolagen i studien använder sig framförallt av en passiv investeringsstrategi vilket 

tyder på att de försöker följa marknaden i möjligast mån. Då samtliga försäkringsbolag har 

uppnått goda resultat under många år tyder det på att de är kompetenta att göra prognoser som 

stämmer bra överens med framtiden. En förutsättning för att lyckas med detta är att 

kapitalförvaltarna besitter de kunskaper som krävs för att tolka den information som finns på 

marknaden på ett korrekt sätt vilket de verkar göra. Något som tyder på detta är de goda 

resultat bolagen lyckats generera under en längre tid. 
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Det försäkringsbolag som i studien anses bedriva mest aktiv förvaltning ska, enligt teorin, 

göra prognoser som ej är makrokonsistenta för att kunna genomföra ”beting” mot marknaden. 

För att kunna möjligöra bra prognoser måste information och kunskap om 

investeringsobjekten insamlas. Detta sker bland annat praktiskt i ett av försäkringsbolagen 

genom besök på bolagsstämmor, samt en ständig uppdatering av de finansiella marknaderna. 

Detta skulle kunna tyda på att de kontinuerligt arbetar för att skapa prognoser över hur 

marknaden utvecklar sig och utifrån dessa bestämma om de vill göra ”bets” mot marknaden 

eller följa den.  
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7. Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka om svenska försäkringsbolag utifrån rådande lagstiftning 

kan bedriva en rationell kapitalförvaltning och om möjligheten till att bedriva en rationell 

kapitalförvaltning kommer att förändras i och med implementeringen av Solvens II. I 

kommande avsnitt presenteras studiens resultat och de svar som framkommit utifrån de 

frågeställningar studien bygger på. 

7.1 Vad innebär en rationell förvaltning ur ett finansiellteoretiskt perspektiv? 

Utgångspunkten i studiens referensram har inspireras av Sharpes riktlinjer för hur en rationell 

förvaltning bör bedrivas. Dessa riktlinjer bygger på ett flertal kända finansiella teorier som är 

aktuella i dagsläget. Sammanfattningsvis innebär detta att en kapitalförvaltare inte ska ta 

onödiga risker utan bör diversifiera bort dessa i portföljen genom att ta hänsyn till 

tillgångarnas inbördes korrelation. Förvaltarens målsättning med förvaltningen bör vara att 

maximera den förväntade avkastningen givet satt risknivå. De transaktioner som genomförs 

av förvaltaren bör utvärderas noga för att bestämma om de är motiverade eller ej och ske på 

ett sådant sätt att transaktionskostnaderna minimeras. Förvaltaren måste besitta kunskap om 

vilka faktorer som skapar jämvikt på de finansiella marknaderna och även kunna rättfärdiga 

placeringar som görs emot rådande marknadstro. Vid konstruktion av en portfölj bör 

förvaltaren även ta hänsyn till investerarens riskpreferenser och utifrån den utveckla en 

investeringsstrategi.  Dessa faktorer är de grundläggande utgångspunkterna i den referensram 

som studien bygger på. 

7.2 Ger Försäkringsrörelselagen (2010:2043) möjlighet att bedriva en 

rationell kapitalförvaltning? 

Studiens resultat visa på att Försäkringsrörelselagen (2010:2043) inte fullt ut ger utrymme för 

att bedriva en rationell kapitalförvaltning. Denna slutsats grundas på att 

Försäkringsrörelselagen (2010:2043) till viss del kan beskyllas för att sakna en tydlig 

koppling till finansiell teori. Framförallt med tanke på de beräkningar som ligger till grund för 

kapitaltäckningskraven. Dessa har ingen större förankring i de risker som försäkringsbolagens 

utsätts för. Detta synes konstigt då kapitaltäckningskraven finns till för att skydda 

verksamheten mot dessa risker och det naturliga hade varit att utgå från dessa vid 

framtagandet av ett kapitaltäckningskrav. Dagens kapitaltäckningskrav tar inte heller någon 

hänsyn till inbördes korrelation mellan olika risker och olika tillgångar. Hade hänsyn tagits till 
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detta skulle det tydligare visa hur olika delar påverkar varandra. Att dagens lagstiftning inte 

har en tydligare koppling till risk som är en central del i finansiell teori är egendomligt i 

författarnas ögon, dessutom då försäkringsbolagens verksamhet bygger på att hantera risk. 

 

Försäkringsrörelselagen (2010:2043) ger goda möjligheter till bra riskhantering. Dock finns 

det vissa begränsningar i lagstiftningen angående bland annat förutsättningen för 

diversifiering av FTA-kapitalet. Det är svårt att tydligt fastställa om lagstiftningen ger de rätta 

förutsättningarna. Det som kan fastslås är att i och med att de endast får investera i ett bestämt 

antal olika tillgångsslag försämras möjligheten till diversifieringen. Även de satta 

proportionerna för varje tillgångsslag gör det svårare att diversifiera portföljen.  Friare 

placeringsregler skulle ge bättre möjligheter att sätta samman en väldiversifierad portfölj. 

Lagstiftningen ger goda förutsättningar att riskhantera med hjälp av derivat, där de får 

användas till att ”hedga” befintligt innehav och effektivisera förvaltningen. Detta stämmer 

helt överens med orsaken till varför en kapitalförvaltare skulle använda derivat för att minska 

riskerna i förvaltningen.  

7.3 Bedriver försäkringsbolagen en rationell kapitalförvaltning utifrån 

finansiell teori och de spelregler som finns idag? 

Den bedrivna kapitalförvaltningen är på många områden att beteckna som rationell, men inom 

vissa delar saknas det en tydlig koppling till finansiell teori som ytterligare skulle öka 

rationaliseringen i förvaltningen.  

 

Resultatet av studien tyder på att försäkringsbolagen överlag bedriver en bra riskhantering. 

Detta bevisas av att majoriteten av försäkringsbolagen har diversifierat innehaven mellan 

olika tillgångsslag, olika branscher och geografiska områden samt att innehav i bolagen 

uppgår till ett antal som gör det möjligt att på ett bra sätt sprida riskerna. Utöver 

diversifieringen används olika derivatinstrument, av majoriteten av försäkringsbolagen, för att 

ytterligare sänka risken i portföljen. Det går att fastslå att detta ligger i linje med teorin 

angående hur en förvaltare kan minska risken i portföljen genom användandet av 

derivatinstrument. Att inte alla försäkringsbolagen använder sig av derivatinstrument för att 

sänka risken i portföljen betyder inte att det ena är rätt eller fel. Det viktiga är att 

försäkringsbolagen är konsekventa i strategin de använder. Antingen ska de alltid ”hedga” 

eller aldrig ”hedga”, om detta sker slumpmässigt är det lätt att det leder till spekulation. 

Studiens resultat visar även på att försäkringsbolagen inte diversifierar bort den unika risken 
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helt. Detta motiveras av att innehav av unik risk möjliggör för extra avkastning. En slutsats 

som dras är att detta tillvägagångssätt skiljer sig från teorins. 

 

Studiens resultat visar tydligt på att en passiv förvaltning är den strategin som används mest 

frekvent av de utvalda försäkringsbolagen. Det faktum att majoriteten av försäkringsbolagen 

anser att transaktionskostnader endast ska tas om de genererar en ökad avkastning tyder på att 

de har en bra motivering till varför en passiv förvaltning bedrivs. Författarna tror utöver 

försäkringsbolagens argumentation att ett stort kapital är svårt att förvalta på ett aktivt sätt. I 

de bolag där en aktiv förvaltning bedrivs sker detta i liten skala. Det går att fastställa att 

motiveringen till den aktiva förvaltningen stämmer överens med resonemanget om att en aktiv 

förvaltning endast ska bedrivas om det genererar en riskjusterad överavkastning. Slutsatsen 

kan dras att försäkringsbolagens val av en aktiv eller passiv strategi inte påverkas av vilken 

lagstiftning som råder. Anledningen till detta är att det inte verkar existerar någon målsättning 

av lagstiftarna att påverka försäkringsbolagens val av strategi då lagstiftningen inte berör 

ämnet. 

 

Från studiens intervjuer kan vi fastställa att majoriteten av försäkringsbolagen i stor utsträckning 

har en riskaversiv syn. Detta innebär att risker som kan äventyra de försäkringstekniska 

åtagandena inte är aktuella att ta. Slutsatsen att försäkringsbolagen har en sund riskfilosofie, som 

passar med lagstiftningen samt försäkringsbolagens funktion, dras. 

 

Det framkommer av studiens resultat att samtliga förvaltare som kontakt tagits med besitter 

goda kunskaper inom de finansiella marknaderna. Detta bygger framförallt på att majoriteten 

har lång erfarenhet inom branschen samt att samtliga har en relevant utbildning till arbetet de 

utför. Dock går det att ifrågasätta varför en del av försäkringsbolagen inte utnyttjar de fördelar 

som finns att nå genom att utgå från den teori och forskning som finns inom det finansiella 

ämnet. Genom att bygga investeringsstrategin och val av investeringar utifrån finansiell teori 

skulle det underlätta för försäkringsbolagen att motivera gjorda placeringsval.   

7.4 Hur kommer förutsättningarna för att bedriva en rationell 

kapitalförvaltning förändras efter implementeringen av Solvens II? 

Förutsättningarna för att bedriva en teoretisk rationell kapitalförvaltning kommer att stärkas i 

och med Solvens II tror författarna. Solvens II kommer etablera den koppling mellan 

regelverket och verklighetens komplexitet som dagens lagstiftning misslyckas med att 
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förmedla. Den största förändringen vi som författare ser är den röda tråd som kommer 

etableras mellan försäkringsåtagandena och risken på tillgångarna som ska finansiera dessa, 

vilket saknas i dagens regelverk.  

 

Slutsatsen kan dras att Solvens II kommer att påverka möjligheten att diversifiera 

försäkringsbolagens innehav, men det är svårt att fastslå i vilken riktning detta kommer ske. Å 

ena sidan kommer investeringsfriheten öka vilket ger större möjligheter att diversifiera 

portföljen. Å andra sidan kommer ett större kapitalkrav ställas på vissa tillgångsslag vilket 

kan få effekten att dessa undviks, eftersom det kan bli för kostsamt för försäkringsbolagen att 

investera i dessa. Detta i kombination med en ökad kontroll som kräver identifiering, mätning, 

övervakning m.m. av varje investering kommer resultera i att diversifieringsmöjligheterna 

inskränks. De försäkringsbolag som inte kommer ha möjlighet att genomföra denna kontroll, 

samt inte innehar en tillräckligt stor kapitalbas för att backa upp kapitalkravet, kommer 

förmodligen att få försämrade diversifieringsmöjligheter. En annan effekt Solvens II kommer 

innebära är att möjligheten att sprida investeringarna över olika geografiska områden ökar, 

vilket är positivt. Utifrån ovan förda resonemang dras slutsatsen att Solvens II kommer öka 

försäkringsbolagens diversifieringsmöjligheter, då författarna anser att de positiva effekterna 

är överhängande.  

 

Solvens II kommer ställa högre krav på rapportering och utvärdering. Detta är något som kan 

komma bli kostsamt för försäkringsbolagen men författarna tror att det kan ge gynnsamma 

effekter i form av att fel och ineffektivitet upptäcks. Genom att undersöka och rapportera kan 

dessa fel identifieras och leda till att kapitalförvaltningen sköts mer rationellt. Alla krav som 

följer av Solvens II kommer resultera i att kunskapen och kompetensen på försäkringsbolagen 

kommer att höjas. Detta är effekter som kan komma att resultera i bättre förutsättningar att 

bedriva en rationell kapitalförvaltning. 
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Förslag till vidare studier 

En liknande studie som denna skulle kunna genomföras efter implementeringen av Solvens II. 

Det skulle då på ett tydligare sätt kunna redovisas vilka faktiska effekter det nya direktivet fått 

på försäkringsbolagens kapitalförvaltning. Ett annat förslag på vidare forskning vore att 

genomföra en mer kvantitativ studie inom samma område. Detta skulle kunna medföra att 

tydligare slutsatser skulle kunna dras.  

 

Under uppsatsens skrivande har det framkommit åsikter från försäkringsbolagen som pekat åt 

att strukturerade produkter inte längre kommer vara lika attraktivt på grund av de nya 

kapitaltäckningskraven. Det skulle kunna vara intressant att undersöka om en minskad handel 

i dessa skulle kunna upptäckas efter att Solvens II införts och vilken effekt detta skulle få på 

utbud och efterfrågan av dessa produkter. 
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Bilaga 

Intervjumall 

Denna magisteruppsats skrivs under våren 2011 på Civilekonomprogrammet på Linköpings 

universitet av författarna Thomas Edh och Martin Welén. Uppsatsen har som syfte att 

undersöka om försäkringsbolag med rådande lagstiftning har en praktisk möjlighet att bedriva 

en god kapitalförvaltning. Uppsatsen ämnar även undersöka hur försäkringsbolags 

möjligheter påverkas i och med det nya regelverket Solvens II som kommer att implementeras 

i januari 2013. Författarna av uppsatsen anser att ämnet är av adekvat kvalité och att frågorna 

är intressanta med bakgrund i den finanskris som gjort att stora mängder kapital förstörts.  

 

Upplägget på intervjun 

Intervjuerna kommer att genomföras på respektive försäkringsbolags kontor, alternativt via 

telefon. Båda författarna kommer att närvara och anteckningar kan komma att föras, samt att 

hela intervjun kommer att bandas, om ingen av intervjupersonerna har något emot detta. 

Intervjun kommer att ta ungefär två timmar. Om anonymitet önskas så kommer detta givetvis 

att accepteras och bedrivas i uppsatsen. 

 

Personliga uppgifter 

 Vad har du för bakgrund och erfarenhet inom kapitalförvaltning 

Övergripande 

 Vad anser ni är en god kapitalförvaltning respektive dålig kapitalförvaltning? 

 Vad tycker ni om dagens regelverk? Vad är bra respektive dåligt? 

 Vilka förbättringar respektive försämringar innebär Solvens II? 

 Hur ser ni övergripande på Solvens II? Positiva, negativa, neutral? Vad kommer det att 

få för konsekvenser tror ni? 

 Vilken roll spelar finansiell teori i er förvaltning? 

Dagens kapitalförvaltning 

 

Kapitalförvaltning 

 Hur är er övergripande förvaltningspolicy utformad, vad har ni för mandat? 

 Vilka tillgångar ligger ni i och hur ser denna allokering ut?  

 Hur ser investeringsstrategin ut för FTA (Försäkrings Tekniska Avsättningar) kontra 

övrigt kapital?  
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 I dagsläget finns det vissa restriktioner för hur fördelningen får se ut vid täckning av 

FTA. Sätter detta begränsningar för er kapitalförvaltning, om ja, på vilket sätt?  

 Hur ser kapitalbasens uppbyggnad ut i dagsläget? Hur beräknas solvensmarginalen 

och garantibeloppet? 

 Har ni någon uttalad strategi? Använder ni er av ”buy and hold”, ”constant mix”, 

”CPPI” eller liknande? 

 Bedriver ni en aktiv eller passiv förvaltning och hur motiverar ni detta?  

 Hur motiverar ni era val av investeringar? Varför inte ligga i ett marknadsindex?  

 Hur förvaltas ert FTA- kapital och finns det några skillnader i förvaltningen av olika 

försäkringar? 

Risk kontra avkastning 

 Ligger störst fokus på risk eller avkastning i er nuvarande investeringsstrategi? 

 Hur sker den praktiska diversifieringen? Används modeller, utvärdering? 

 Vilka risker tas med i beaktande förutom de finansiella riskerna i kapitalförvaltningen 

och hur hanteras dessa? 

Utvärdering 

 Hur utvärderas portföljen med fokus på risk och avkastning? 

 Vilka utvärderingsmått är centrala för er? 

 Vad har ni för krav på era kapitalförvaltare vad gäller utbildning och kompetens?  

Kapitalförvaltning med Solvens II 

 Kommer er förvaltningspolicy och övergripande kapitalförvaltningsstrategi förändras i 

och med Solvens II? 

 Kommer er allokering av tillgångar ske på ett annat vis än i dagsläget? 

 I och med Solvens II kommer ni få ökad investeringsfrihet. Hur kommer detta påverka 

er investeringsstrategier?  

 Hur kommer ni hantera FTA- kapitalet och hur kommer investeringsstrategin se ut för 

dessa? 

 Hur kommer ni hantera solvens- och minimikapitalkravet och hur kommer 

investeringsstrategin se ut för dessa? 

 Kommer kapitalbasen att öka eller att minska i och med Solvens II? 

 De framkommer av artikel 132 att ”det ska vara möjligt att identifiera, mäta, övervaka, 

hantera, kontrollera och rapportera risker som en investering innebär”. På vilket sätt 
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kommer sådana regler att förändra kapitalförvaltningen och hur kommer detta 

praktiskt att ske? 

 Kommer Solvens II att medföra en mer aktiv eller passiv förvaltning?  

 På vilket sätt kommer Solvens II påverka administrationen? 

 Hur ser ni på att man med Solvens II ska börja marknadsvärdera skulder? 

Risk kontra avkastning 

 Kommer störst fokus ligga på risk eller avkastning i och med Solvens II? 

 Kommer möjligheterna att diversifiera portföljen förändras? 

 Kommer Solvens II innebära att hänsyn måste tas till fler/färre risker i 

kapitalförvaltningen? 

Utvärdering 

 Kommer utvärderingen av portföljen att förändras av Solvens II? 

 Hur tror ni att den ökade kontrollen och uppföljning som kommer att ske i och med 

Solvens II påverka val av investeringsobjekt?  

 Kommer Solvens II att kräva en ökad motivering vid val av investeringar? 

 Kommer kraven på kapitalförvaltarna att förändras i och med Solvens II? 
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