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Figurförteckning och Bilaga 

Solvens II 

Hur påverkas Svenska försäkringsbolag av de ökade 

kraven på intern kontroll, riskhantering och 

rapportering till marknaden? 
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Figur förteckning 

Figur 1: Nuvarande solvens-direktivet, (Falkman, 2011) 

 
Figur 2: Nya Solvens-direktivet, egen modell  

 

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

 

 



Figur 4: Folksams olika risker, Folksam Årsredovisning 2012 Folksam 

Ömsesidig sakförsäkring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 
Intervjufrågor till försäkringsbolagen 
 
Solvens  
1. 2009 beslutade EUs finansministrar att det behövdes nya regleringar 
angående försäkringsbolagens solvens. Har ni på Försäkringsbolaget  känt av 
ett behov att Solvens-direktivet behövdes förändras? I så fall hur? 
 
2. Hur skulle du beskriva det nuvarande direktivet det vill säga 
Försäkringsrörelse Lagen (FRL) och Solvens 1? För- och nackdelar. 
 
3. Hur skulle du beskriva det direktivet som nu är under utredning, Solvens 2? 
Vad har ni på Försäkringsbolaget fått för bild av det? För- och nackdelar. 
 
4.Det direktivet som är under utredning beskriver att kraven på er som 
försäkringsbolag kommer att öka, kommer det och i så fall hur påverkas 
försäkringstagaren?  
 
5. Att implementera det nya direktivet kommer innebära ett omfattande arbete 
för försäkringsbolagen. Hur stor omorganisering tror ni att ni eventuellt 
kommer att behöva göra? 
 
Tillsyn  
6. Hur anser ni att tillsynsmyndighetens (Finansinspektionen) kontroller 
fungerar för er som försäkringsbolag? 
 
7. Hur ser ni på de sanktioner som Finansinspektionen utfärdar om det 
nuvarande (Solvens 1) direktivet inte följs? 
 
8. Enligt den andra pelaren i Solvens 2 (kvalitativa krav på riskhantering och 
intern kontroll) kommer införandet av det nya direktivet att innebära ökade 
interna kontroller, hur ställer ni på försärkringsbolaget er till det? 
 
Risk 
9. Hur definierar ni på Folksam begreppet risk utifrån ett försäkringsrättsligt 
perspektiv? 
 
10. Vad anser du vara den största risken för ert företag? 
 
11. Hur väljer ni att arbeta med riskhantering, på vilket sätt kommer det nya 
direktivet att påverka era interna kontroller och system runt riskhanteringen? 
 
12. Cole Cassandra Rs skriver i en artikel i Risk Management and Insurance 
Review om ett gap i USAs försäkringsbransch, där Cole uttrycker en oro för att 
en stor del av den kvalificerade arbetskraften nu går i pension och det har 
visat sig svårt att fylla det tomrum som skapas av detta. Kan ni på 
Försäkringsbolaget se tecken på att en sådan operativ risk även här i Sverige? 
 
 
 



Konkurrens 
13. Enligt den tredje pelaren (krav på publik information till marknaden) i 
Solvens 2 kommer kraven på transparens att öka. Utifrån ett konkurrens 
perspektiv finns det information som ni hellre skulle vilja hålla internt? 
 
14. Eftersom Solvens 2 kommer att gälla över alla EU länder så är en tänkbar 
effekt att den kommer kunna öka konkurrensen mellan försäkringsbolagen 
inom den regionen, vilka effekter tror ni att det kommer ha på den svenska 
försäkringsmarknaden? 
 
15. Hur ser du på framtiden för svenska försäkringsbolag som bransch i 
allmänhet? 
 
 
Bilaga 2 
Intervjufrågor till Mårten Ajne 
 
Solvens  
1. 2009 beslutade EU:s finansministrar att det behövdes nya regleringar 
angående försäkringsbolagens solvens. Har du känt av ett behov att 
Solvensdirektivet behövdes förändras? I så fall hur? 
 
2. Hur skulle du beskriva det nuvarande direktivet det vill säga 
Försäkringsrörelse Lagen (FRL) och Solvens 1? För- och nackdelar. 
 
3. Hur skulle du beskriva det direktivet som nu är under utredning, Solvens 2? 
För- och nackdelar. Vad är din generella åsikt om direktivet i sin helhet? 
 
4. Att implementera det nya direktivet kan innebära ett omfattande arbete för 
försäkringsbolagen. Hur stor omorganisering tror du att försäkringsbolagen 
eventuellt kommer att behöva göra? 
 
Tillsyn  
5. Hur anser ni att tillsynsmyndighetens (Finansinspektionen) kontroller 
fungerar för försäkringsbolag utifrån ett marknadsperspektiv? 
 
6. Enligt den andra pelaren i Solvens 2 (kvalitativa krav på riskhantering och 
intern kontroll) kommer införandet av det nya direktivet att innebära ökade 
kontroller och rapporteringskrav till tillsynsmyndigheten. Tror du att det 
kommer att bli sva!rt fo"r fo"rsa"kringsbolagen att leva upp till de eventuella nya 
kraven?  
 
Risk 
7. Hur definierar du begreppet risk utifrån ett försäkringsrättsligt perspektiv? 
 
8. Vad anser du vara den största risken för dagens försäkringsbolag? 
 
9. Cole Cassandra Rs skriver i en artikel i Risk Management and Insurance 
Review om ett gap i USAs försäkringsbransch, där Cole uttrycker en oro för att 
en stor del av den kvalificerade arbetskraften nu går i pension och det har 



visat sig svårt att fylla det tomrum som skapas av detta. Kan du se tecken på 
att en sådan operativ risk även här i Sverige för försäkringsbranschen?  
 
Konkurrens 
10. Eftersom Solvens 2 kommer att gälla över alla EU länder så är en tänkbar 
effekt att den kommer kunna öka konkurrensen mellan försäkringsbolagen 
inom den regionen, vilka effekter tror du att det kommer ha på den svenska 
försäkringsmarknaden? 
 
11. Hur ser du på framtiden för svenska försäkringsbolag som bransch i 
allmänhet om det nya direktivet införs?   
 
Bilaga 3 
Intervju frågor till Svensk försäkring 
 
Kan du berätta vilka ni på svensk försäkring är och vad ni gör?  
 
Solvens 
1. Hur skulle du beskriva det nuvarande direktivet det vill säga 
Försäkringsrörelse Lagen (FRL) och Solvens 1? För- och nackdelar. 
 
2. Har du känt av ett behov av att Solvensdirektivet behövdes förändras? I så 
fall hur? 
 
3. Hur skulle du beskriva det direktivet som nu är under utredning, Solvens II? 
Vad har ni på svensk försäkring fått för bild av det? För- och nackdelar. 
 
4. Vilken/vilka är de största skillnaderna och förändringarna för 
försäkringsbolagen? 
 
5. Att implementera det nya direktivet kommer innebära ett omfattande arbete 
för försäkringsbolagen såsom ökade kostnader för tillexempel utbildningar. Hur 
stor omorganisering tror du att försäkringsbolagen eventuellt kommer att 
behöva göra? Tror du att de är väl förberedda?  
 
6. 2009 beslutade EU: finansministrar att det behövdes nya regleringar 
angående försäkringsbolagens solvens. Vad tror du att det var som utlöste 
diskussionen? 
 
Tillsyn 
7. Hur anser du att tillsynsmyndighetens (Finansinspektionen) arbete 
fungerar? 
 
8. Hur ser ni på svensk försäkring på de sanktioner som Finansinspektionen 
utfärdar om det nuvarande (Solvens 1)direktivet inte följs? 
9. Enligt den andra pelaren i Solvens 2 (kvalitativa krav på riskhantering och 
intern kontroll) kommer införandet av det nya direktivet att innebära ökade 
kontroller och rapporteringskrav till tillsynsmyndigheten, tror du att det 
kommer att bli svårt för försäkringsbolagen att leva upp till de nya kraven på 
grund av omställningen? 



 
Risk 
10. Hur definierar du risk utifrån ett försäkringsrättsligt perspektiv?  
 
11. Vad anser du vara den största risken för dagens försäkringsbolag?  
 
12. Cole Cassandra R skriver i en artikel i Risk Management and Insurance 
Review om ett gap i USAs försäkringsbransch, där Cole uttrycker en oro för att 
en stor del av den kvalificerade arbetskraften nu går i pension och det har 
visat sig svårt att fylla det tomrum som skapas av detta. Kan ni på Svensk 
försäkring se tecken på att en sådan operativ risk även här i Sverige? 
 
Konkurrens 
13. Eftersom Solvens 2 kommer att gälla över alla EU länder så är en tänkbar 
effekt att den kommer kunna öka konkurrensen mellan försäkringsbolagen 
inom den regionen, vilka effekter tror du att det kommer ha på den svenska 
försäkringsmarknaden? 
 
14. Hur ser du på framtiden för försäkringsbolagen som bransch i allmänhet? 
	  


