
Omvärldstrender 2019

Försäkringar – för en trygg och 
hållbar utveckling

4 december 2018



08.30-09.00 Kaffe och registrering

09.00-09.05 Välkommen

- Anna Petersson Westerberg, moderator

09.05-09.20 Den ekonomiska utvecklingen 

- Jonas Söderberg, ekonom

09.20-09.35 Kommentar den ekonomiska utvecklingen

- Per Jansson, vice riksbankschef

09.35-09.45 Frågor från publiken

09.45-10.00 Aktuella regleringsfrågor

- Johan Lundström, chefsjurist

10.00-10.15 Kommentar aktuella regleringsfrågor

- Ellen Bramness Arvidsson, direktør, Finans Norge

10.15-10.30 Frågor från publiken

Program



Den ekonomiska utvecklingen

Jonas Söderberg, ekonom Svensk Försäkring



Allt tydligare tecken på ekonomisk inbromsning –
Dessutom..



Fortsatt expansiv penningpolitik som kommer ta 
många år att avveckla
Miljarder kronor(vänster axel) och procent (höger axel) 

Källor: Riksbanken och 
Riksgälden. 

Anm.: Avser både nominella och reala statsobligationer. Den 
streckade linjen är en prognos på Riksbankens innehav 
(Penningpolitisk rapport oktober 2018). 
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Som andel av statsobligationer utgivna i svenska kronor (höger axel)



Ökad offentlig skuldsättning bland många länder 
kan hota den ekonomiska utvecklingen
Offentlig skuld i förhållande till BNP, procent

Källa: IMF. Anm.: Den offentliga skulden avser offentliga sektorns konsoliderade 
bruttoskuld (stat, kommuner, landsting och pensionssystemet). 
Avancerade ekonomier utgörs av de 35 mest utvecklade länderna. 
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Utmaning vid nedgång för försäkringsföretagen 
att ha fortsatt god avkastning på tillgångarna
Procent

Källa: Svensk Försäkring och 
Riksbanken.

Anm.: Den årliga totalavkastningen är ett 
genomsnitt viktat med marknadsvärdet av de 
tillgångar som totalavkastningen är baserad på.
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Avkastningen beror till stor del på utvecklingen 
på aktie- och fastighetsmarknaden
Försäkringsföretags innehav i tillgångar december 2017, procent

Källa: EIOPA. Anm.: Avser de försäkringsföretag som rapporterar 
under Solvens II. Fondförsäkring är exkluderat. 
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Svenska försäkringsföretag är väl rustade då de 
har en god finansiell ställning
Solvenskvoter i Solvens II december 2017, procent 

Källa: EIOPA. Anm.: Kvoterna är ett viktat genomsnitt för 
respektive lands försäkringsföretag. Den streckade 
linjen är kravet på dessa kvoter i Solvens 2 (100 %).



Företagen har dessutom begränsat med 
italienska och brittiska tillgångar
Svensk försäkringsföretags innehav december 2017, procent

Källa: EIOPA. Anm.: Avser de försäkringsföretag som rapporterar 
under Solvens II. Fondförsäkring är exkluderat. 



Tydligare tecken på att ekonomisk 
avmattning närmar sig

•politisk osäkerhet både i Sverige och i omvärlden

•många centralbankers verktygslåda nästintill uttömd

•hög statsskuld bland många länder

Risk för ekonomisk nedgång 

•har god finansiell ställning

•begränsade exponeringar mot mer riskfyllda 
marknader

Svenska försäkringsföretagen väl rustade 
för ekonomisk nedgång 



Tumma inte på rättssäkerheten! 



Vad innebär ”rättssäkerhet”?

• Rättssäkerhet förutsätter en rättsordning som ger 
individer skydd mot övergrepp från staten och andra 
individer – förutsägbar och effektiv tillämpning av 
rättsregler

• Demokrati inbegriper rättssäkerhet 

• Rättssäker tillämpning av regler förutsätter rättssäkra 
processer för framarbetandet av regler 



Traditionell svensk reglerings-
process

Politisk idé Utredningsfas Remiss Analys i Regeringskansliet 
Regeringens 

lagrådsremiss 

Rege-
ringens 
propo-
sition

Riksdags-
beslut  

• Lagstiftaren ska inhämta yttranden från det offentliga och från 
enskilda  

• Regeringens beredningskrav är grundlagsfäst

• Motsvarande skyldighet lagfäst för myndigheter 

• Rättssäkra regler ska vara tydliga, effektiva och förutsägbara



Planering -
konsekvens-
beskrivning 

Förslag 
formuleras

Förhandling
Genom-
förande

EU-kommissionens 
tankearbete

Statens efterfrågan på synpunkter

Utrymme att påverka

Kommissionens 
samråd

EU:s formella 
beslutsprocess

Regeringskansliets 
samråd

”EU-nivån på hemmaplan”: negativt 
samband mellan efterfrågan och möjlighet 
att påverka

Källa: EU på hemmaplan, SOU 2016:10

EU-
rätt



Vad är alltså problemet?

• Rättssäkerheten brister: 

- statligt engagemang för sent i EU-processerna  

- dåliga konsekvensbeskrivningar 

- bristande dialog med intressenter och 

- för korta anpassningstider

• Exempel: Tjänstepensionsreglering, IDD, penningtvätt 



Vad är lösningen? 

• Rättssäkra regler är tydliga, effektiva och 
förutsägbara  

• Det är statens ansvar att upprätthålla 
rättssäkerheten 

• Branschens förslag: 

- tidigt engagemang från staten i regelprocesserna 
på EU-nivå

- bilda referensgrupper – inhämta synpunkter 
löpande, och i viktigare sakfrågor 

- verka för rimliga anpassningstider 

- publicera gällande EU-rätt hos FI    



Ökade utmaningar i regel-
tillämpningen  

• Fler och mer detaljerade regler – som samtidigt är 
oprecisa

• Genomförandetiderna krymper 

• Översynstakten ökar – regleringströtthet 

• Regeltolkning hos tillsynsmyndigheterna    



EU-tillsynen ses över 

• Stärkt konvergens 

• Utökade befogenheter 

• Ändrad finansiering

• Ökad regelgivning

• Målkonflikter? 

• Rättssäkerhetskrav? 



www.finansnorge.no

Försäkring, rättssäkerhet och EES
Svensk Försäkring, 4 december 2018

Ellen Bramness Arvidsson, Finans Norge



www.finansnorge.no

EES-avtalet i praxis – efterlevnad utan röst

• Inremarknadslagstiftning
– Ej i Rådet eller Parlamentet

– Närvaro kommissionsarbetsgrupper

• Europeiskt tillsyn
– Observatör

– Under tillsyn

– Speglar strukturen i EFTA-pilaren

• «Tilsynsfloken»
– Stort eftersläp

– Brist i formella rättigheter o skyldigheter
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En lag blir till … 
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www.finansnorge.no

Nivå 1

• Direktiv – implementeras i nationell lagstiftning

• Förordning – direkt verkan

Nivå 2

• Delegated/implementing acts – Utformad och antagen av EU kommissionen

• Regulatory/implementing technical standards – Utformas av ESA, antagen av kommissionen

Nivå 3

• ESA riktlinjer/Q&A

• For å uppnå konsistent implementering i medlemsstaterna

Nivå 4
• Efterlevnad

EU:s regleringsprocesser
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www.finansnorge.no

Risk för bristande kvalitetskontroll i regelverksarbetet

Risk för bristande demokratisk kontroll över regelverksarbetet

Utmaningar med EU:s regleringsprocesser
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Risk för bristande demokratisk kontroll över politikutformning
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