SVENSK FÖRSÄKRING
VERKSAMHET 2014

Svensk Försäkring
Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också
för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad
kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.
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Året i korthet
December
Svensk Försäkring lämnar ett omfattande remissvar på Tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande där vi välkomnar förslaget
om en särskild reglering för tjänstepensionföretag.
November
Svensk Försäkring får två nya medlemmar, IKANO Försäkring och
Euro Accident.
Ersättningskollen utses till vinnare i UX Awards. Priset syftar
till att lyfta fram förebilder och initiativtagare till föredömlig
användbarhet.

DECEMBER

NOVEMBER

Oktober
För att stärka konsumentskyddet enas Svensk Försäkrings
styrelse om tre branschrekommendationer: slopad provision till
skadeförsäkringsförmedlare, förköpsinformation till försäkringstagare
och gemensamma begrepp i pensionsinformationen.
En enkel ordlista om pensionstermer tas fram. Ordlistan går
att ladda ner från www.sis.se.

September
Svensk Försäkring yttrar sig över Finansdepartementets förslag till
provisionsförbud och framhåller att intressekonflikter måste hanteras,
men att departementets förslag blir svårt att tillämpa.
Ersättningskollen vinner pris i Berlin som bästa mikrosajt i Europa.
På ett fullsatt seminarium presenteras Svensk Försäkrings studie av
livslängder och dödlighet för försäkrade i Sverige.

OKTOBER

201
SEPTEMBER

Augusti
Flera områden i Sverige drabbas av översvämningar.
Samhället behöver bli bättre rustat för att hantera naturskador,
menar Svensk Försäkring.

AUGUSTI

JULI

Juli
Under Almedalsveckan arrangeras tre välbesökta seminarier om
pensionsinformation, klimatanpassning och organiserad brottslighet.
Den stora skogsbranden i Västmanland bryter ut och försäkringsbranschen får många frågor. Svensk Försäkring samarbetar bland
annat med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap med
krisinformation.
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Januari
Svensk Försäkrings rekommendation om att använda en gemensam
standard för pensionsprognoser träder ikraft.

Februari
Under 2013 avslöjade försäkringsbolagen försök till försäkringsbedrägerier till ett värde av 463 miljoner kronor, en ökning med
17 procent. Det visar en rapport från Svensk Försäkring och Larmtjänst.
Svensk Försäkring blir stödjande medlem i Institutet Mot Mutor, som
är en ideell näringslivsorganisation.

JANUARI

FEBRUARI

MARS

014
APRIL

MAJ

JUNI

Mars
Ersättningskollen lanseras. Den nya webbtjänsten visar vilken
ersättning som betalas ut vid sjukdom, arbetsskada eller olycksfall.
Dotterbolaget Fullmaktskollen i Sverige AB bildas tillsammans
med Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm). Bolaget ska
driva en ny branschgemensam fullmaktstjänst på livförsäkringsoch pensionsområdet.

April
Svensk Försäkring deltar i finansmarknadsminister Peter Normans
rundabordssamtal om transparens och utvidgad flytträtt för
pensionssparande.
Den gemensamma standarden för termer och begrepp inom pensionsbranschen blir svensk standard hos SIS, Swedish Standards Institute.

Maj
Svensk Försäkring kritiserar regeringens förslag om begränsad avdragsrätt
för privat pensionssparande och slopad gruppregistrering till mervärdesskatt.
Svensk Försäkring deltar i den krisövning för försäkringsbranschen som
anordnas av den Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan.
”Tillväxt och trygghet – försäkringsbranschens roll i samhället” är temat
på Svensk Försäkrings årsmöteskonferens.
Svensk Försäkring anordnar en nordisk sjö- och transportförsäkringskonferens om bland annat naturkatastrofer.

Juni
Svensk Försäkring tillsätter en oberoende expertgrupp som ska ta fram
konsumentanpassade nyckeltal för pensionssparande.
Finansinspektionen får i uppdrag av regeringen att verka för en branschöverenskommelse om transparens vid flytt av pensionsförsäkring. Svensk
Försäkring leder arbetet.
Svensk Försäkring skickar tillsammans med Svenska Bankföreningen
och Sparbankernas Riksförbund en skrivelse till Lagrådet med anledning
av regeringens förslag om slopandet av momsgrupper.
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Vd har ordet
Försäkringar bidrar till grundtryggheten i samhället. Det är
därför viktigt med förutsägbara och stabila spelregler för
försäkringsbranschen, både
nationellt och på EU-nivå.
Försäkring fyller en central funktion genom att bidra till att skapa
en långsiktig grundtrygghet i
samhället. Det gäller inte minst
på områden som välfärd, pension
och socialförsäkring där privat
försäkring utgör ett komplement
till de allmänna systemen. Det är
därför viktigt med förutsägbara
och långsiktigt stabila spelregler.
Även om det politiska läget tycks
ha stabiliserats efter den turbulens som länge rådde efter valutgången så råder fortsatt oklarhet
kring vilken riktning politiken
kommer att ta inom flera olika
områden.
Under året som gick upplevde
försäkringsbranschen dramatik
på skatteområdet. I det statsfinansiella läget som råder söker
regeringen nya skatteintäkter.
Den första åtgärden, som hade
stöd av samtliga riksdagspartier,
var att sänka avdragsrätten för
privat pensionssparande till 1 800
kronor per år från och med 2015.
Detta genomfördes trots att det
saknades en analys av medborgarnas behov av ett långsiktigt
sparande och hur det skulle
kunna stimuleras framöver.
Alliansen föreslog även ett
slopande av möjligheten till
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Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring.

gruppregistrering till moms.
Det råder fortsatt osäkerhet
kring om regeringen, som är
emot förslaget, avser att ta
frågan vidare. Dessutom finns
ett utredningsförslag om
beskattning av säkerhetsreserven
i skadeförsäkringsföretagen.
Det skulle minska möjligheten
att bygga upp buffertkapital
och därmed försämra skyddet
för försäkringstagarna.
Parallellt med osäkerhet om
olika politiska beslut har det
intensiva regleringsarbetet fortsatt i hög takt nationellt och på
EU-nivå. Den svenska försäkringsbranschen förbereder sig för
införandet av Solvens II den 1
januari 2016. Det är den mest
genomgripande regleringsförändringen för försäkringsbranschen

på decennier. För livförsäkringsbolagen blir det dessutom
särskilt viktigt hur den framtida
tjänstepensionsregleringen
utformas.
Arbetet med konsumentskydd
och förbättrad konsumentinformation fortsätter. Försäkring kan uppfattas som svårt och
Svensk Försäkring arbetar på
olika sätt med ökad transparens
för att kunder ska känna sig
nöjda och trygga.
I ljuset av allt som sker arbetar vi
på Svensk Försäkring vidare med
att skapa så goda förutsättningar
som möjligt för att branschen
ska kunna fortsätta att bidra till
långsiktig trygghet för individer
och samhället i stort.
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Svensk Försäkring i Samverkan
Svensk Försäkring är en del av
Svensk Försäkring i Samverkan
(SFIS). Tillsammans arbetar vi
för goda verksamhetsförutsättningar för den svenska försäkringsbranschen.
Svensk Försäkring i Samverkan,
SFIS, är ett samlingsbegrepp för
ett koncernliknande samarbete
mellan ett tiotal organisationer
som arbetar på uppdrag av
försäkringsbranschen. Organisationerna arbetar nära varandra
och styrs gemensamt på övergripande strategisk nivå. På så sätt
kan SFIS erbjuda sina medlemsföretag kostnadseffektiva
verksamheter till nytta för hela
branschen.
Totalt arbetar över 200 personer
inom SFIS som utgörs av Svensk
Försäkring, Trafikförsäkringsföreningen, Patientförsäkringsföreningen, Försäkringsbranschens
Arbetsgivareorganisation och
Svenska Försäkringsföreningen.
I samarbetet ingår även Svensk
Försäkrings dotterbolag och
nämnder.
Svensk Försäkrings dotterbolag
och nämnder

GSR Skadeanmälningsregister
tillhandahåller ett branschgemensamt register över skadeanmälningar. Syftet med registret
är att förhindra utbetalningar av
skadeersättningar som grundar
sig på oriktiga uppgifter. Registret kan förhindra att ersättning felaktigt betalas från flera

försäkringsföretag. Det kan
också indikera om en kund anmält onormalt många skador av
liknande slag.

avger yttranden i tvister mellan
försäkringstagare och försäkringsföretag. Svensk Försäkring
är huvudman för:

Larmtjänst AB:s huvudsakliga
uppgift är att minska försäkringsföretagens skadekostnader
genom att operativt arbeta för
att förhindra försäkringsrelaterad
brottslighet och återfinna stulen
försäkrad egendom.

• Personförsäkringsnämnden
• Ansvarsförsäkringens
Personskadenämnd
• Ombudskostnadsnämnden
• Nämnden för Rättsskyddsfrågor
• Svenska Livförsäkringsbolags
Skattenämnd

Min Pension i Sverige AB (MiP)
ansvarar för utveckling och drift
av webbportalen minpension.se,
som är ett samarbete mellan
pensionsbolagen och staten. Portalen ger en individuell, enkel
och samlad pensionsinformation
till alla som får pension i Sverige. Min Pensions verksamhet
finansieras till hälften av Pensionsmyndigheten.

Förutom nämnderna finns även
ett prövningsförfarande för
ombuds lämplighet. Under 2014
hanterade nämnderna närmare
1700 ärenden.

Fullmaktskollen i Sverige AB
grundades under 2014. Bolaget
ägs gemensamt med Svenska
försäkringsförmedlares förening
(Sfm). Fullmaktskollen syftar
till att underlätta för konsumenter att hantera fullmakter inom
liv- och pensionsförsäkringsområdet. Uppbyggnaden av
Fullmaktskollen finansieras av
Pensionsmyndigheten. Tjänsten
förväntas kunna tas i drift under
hösten 2015.
Konsumenter som inte är
nöjda med försäkringsföretagens beslut kan vända sig till
Svensk Försäkrings Nämnder, som
7
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Nya regler börjar ta slutlig form
Efter många år av regelutveckling börjar flera stora
projekt närma sig slutfasen.
Men det återstår mycket
arbete innan reglerna är
förutsägbara och effektiva.
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Ett av de största projekten på
försäkringsområdet, Solvens
II, kom under året in i sitt
slutskede. Året präglades av
ett febrilt arbete på EU-nivå
för att ta fram mer detaljerade
regler som ska komplettera
Solvens II-direktivets mer
principbetonade bestämmelser. Svensk Försäkring deltog
i ett omfattande arbete för att
påverka utformningen av dessa
regler. Svensk Försäkring tillstyrkte många förslag om hur
de svenska Solvens II-reglerna
bör utformas men pekade
också på att flera förbättringar
behövs, särskilt när det gäller
gruppregler.
Under året började också
förberedelsetiden för försäkringsföretagen. Riktlinjer från
den europeiska tillsynsmyndigheten, EIOPA, innebär att
anpassningsarbetet ska vara
färdigt till 2016, då hela regelpaketet ska börja tillämpas.
– Efter mer än ett decenniums arbete med stor osäkerhet
vet försäkringsföretagen äntligen vad de har att jobba mot.
Under första halvan av 2015
kommer även de sista delarna
att beslutas, säger Lena Friman
Blomgren.
Under året har också en global kapitalkravsstandard börjat
tas fram. Förhoppningen är att
Solvens II ska anses uppfylla
den.

Oklart läge om tjänstepensionsverksamhet

De livförsäkringsföretag som
har tjänstepensionsverksamhet behöver fortfarande klarhet i fundamentala frågor.
Svensk Försäkring välkomnade
Tjänstepensionsföretagsutredningens förslag att införa en
ny särskild reglering för tjänstepensionsföretag men hade
ett antal synpunkter på den
närmare utformningen.
– Frågan om den framtida
regleringen av tjänstepensionsverksamhet i Sverige behöver
få en lösning i och med ikraftträdandet av Solvens II. Det
behöver klargöras vilka regler
försäkringsföretagen kan til�lämpa på sin tjänstepensionsverksamhet, säger Charlotta
Erikson.
På EU-nivå kom ett förslag
till ändrat tjänstepensionsdirektiv, IORP II, med skärpta
regler om företagsstyrning och
information. Förhandlingar
pågick i ministerrådet och
Svensk Försäkring bidrog med
synpunkter.
Globalt arbete

Det mångåriga projektet för
att ta fram en internationell
redovisningsstandard för
försäkringsavtal, IFRS 4, är
försenat med ungefär ett år.
Försäkringsbranschen har presenterat ett motförslag som rör
resultatredovisning och värdering av livförsäkringsavtal med
sparandeinslag.
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Lena Friman Blomgren

Karin Chenon

Charlotta Erikson

Europiska Centralbanken
publicerade i december sitt
regelverk för rapportering av
statistikuppgifter från försäkringsbranschen. Riksbankens
rapporteringskrav preciserades
och färdigställdes under året.
Svensk Försäkring har verkat för att rapporteringen till
Riksbanken till största delen
ska hämtas från Solvens IIrapporteringen som ska börja
lämnas samtidigt som Solvens
II träder i kraft.
– Den slutliga utformningen
av rapporteringskraven från
EIOPA och Finansinspektionen
respektive ECB och Riksbanken har inte blivit kända förrän
in i det sista. Branschen ska
på mindre än ett år färdigställa
systemstöd för att kunna möta
kraven. Det är en mycket stor
utmaning, säger Karin Chenon.

av försäkringar, IMD II, fortsätter att förhandlas mellan
EU-institutionerna. Det är
därför oklart i vilka situationer
som provisioner kan komma att
förbjudas. Samtidigt har den
svenska lagstiftaren föreslagit
regler för hur intressekonflikter
vid försäkringsdistribution bör
hanteras. Ytterligare förslag
som påverkar försäkringsområdet finns i betänkandet från
2013 års Värdepappersmarknadsutredning.
Även om alla intressenter
är överens om att intressekonflikter måste hanteras så är
det ännu svårt att förutse hur
det färdiga regelverket kommer att se ut.

finansiella företag ska enligt
FATCA kartlägga tillgångar
utanför USA, som innehas av
skattskyldiga i USA. Avtalet
innebär att försäkringsföretag
i Sverige ska lämna informationen till Skatteverket och
inte direkt till USA. Svensk
Försäkring har välkomnat att
avtalet är på plats men ställt
sig frågande till hur FATCA
ska genomföras i Sverige och
hur reglerna förhåller sig till
konsumentskyddsregler i försäkringsavtalslagen.

Distribution av försäkringar

Regelverksarbetet på EU-nivå
om rådgivning och försäljning

Skattskyldighet i USA?

Sverige och USA undertecknade i augusti 2014 ett avtal
om informationsutbyte som
grundas på den amerikanska
skattelagen FATCA. Svenska
försäkringsföretag och andra
9
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Konsumenter får bättre koll
med nya verktyg
Under 2014 lanserades
Ersättningskollen och Fullmaktskollen bildades. Svensk
Försäkring har även arbetat
intensivt med standardiseringar och med att förbättra
informationen om flytt av
pensionsförsäkringar.

Konsumenter ska kunna
känna sig nöjda och trygga
i sina val av försäkringar.
Svensk Försäkring arbetar
därför löpande med att förbättra konsumentinformation.
Under 2014 har två åtgärder
stått i fokus: Att ta fram enkla
digitala verktyg till konsumenter och att standardisera information för att öka förståelsen.
Succé för Ersättningskollen

I mars 2014 lanserades webbverktyget Ersättningskollen.
Den visar vilken ersättning
som betalas ut från staten,
kollektivavtal och privata
försäkringar om en person blir
sjuk, drabbas av en arbetsskada
eller ett olycksfall.
– Ersättningskollen ger
genom några enkla knapptryckningar en beräkning av
vad man får om man blir långvarigt sjukskriven. Den visar
också hur man kan komplettera sitt skydd om man behöver
det, säger Anette Grundström.
Ersättningskollen är framtagen av Svensk Försäkring,
Försäkringskassan och AFA
Försäkring. Vid årsskiftet hade
Ersättningskollen haft runt
140 000 besökare och tilldelats
flera priser för sin användarvänlighet.
Många initiativ under 2014

Försäkringsskyddet har ofta
stor betydelse för människors
10

privatekonomi. Det gäller inte
minst på pensionsområdet där
mer ansvar har flyttats från
stat och arbetsgivare till den
enskilda individen. Webbsajten
minpension.se fyller en viktig
funktion genom att ge samlad
information till alla som får
pension i Sverige. I slutet av
2014 blev pensionsprognoser
möjliga att göra även av den
som tar ut delar av sin allmänna pension.
För att underlätta förståelsen på pensionsområdet har
Svensk Försäkring tillsammans
med Pensionsmyndigheten
arbetat med att ta fram enhetliga begrepp. Under 2014 togs
en pensionsordlista för konsumenter fram, baserad på den
standard för pensionstermer
som finns i branschen. Svensk
Försäkring rekommenderar alla
sina medlemmar att använda
sig av termerna i ordlistan.
– Vi vet att konsumenter
tycker att pensionsinformation
är svår att förstå och vi hoppas att ordlistan kan vara ett
bra stöd för dem, säger Marie
Hosinsky.
Ett annat initiativ för att underlätta för konsumenter att få
grepp om sin framtida pension
är den branschrekommendation som började gälla från
årsskiftet 2014 om att använda
en gemensam standard för hur
pensionsprognoser ska göras.
Under året påbörjade Svensk
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Anette Grundström

Marie Hosinsky

Johan Lundström

Försäkring även ett omfattande
arbete för att utforma en
branschrekommendation om
information till kunder som
önskar flytta sin pensionsförsäkring från ett försäkringsföretag till ett annat.
– Kunden ska enkelt kunna
jämföra sin befintliga försäkring med en ny. Det ska
tydligt framgå vad som ingår i
försäkringen, vilket värde som
får flyttas och vad det kostar
att flytta sin försäkring. Vi gör
utförliga konsumenttester för
att undersöka om detta uppnås,
säger Johan Lundström.
Utöver detta har Svensk
Försäkring tillsatt en oberoende
expertgrupp som har i uppdrag
att ta fram konsumentanpassade mått för avkastning, avgifter
och kostnader. Dessa ska göra
det enklare för konsumenter
att jämföra, välja och utvärdera
olika pensionsförsäkringar.

Expertgruppen leds av
Gunnar Olsson, tidigare chef
på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

kollen tillsammans med
Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm).
Pensionsmyndigheten
finansierar uppbyggnaden
av tjänsten.

Fullmaktskollen

Inom livförsäkrings- och
pensionsområdet är fullmakter ett nödvändigt verktyg för
att samla in information om
pensionstillgångar eller för
att ge ett uppdrag att förvalta
pensionstillgångarna. Under
våren 2014 bildades bolaget
Fullmaktskollen som ska hantera dessa fullmakter digitalt.
Tjänsten är under uppbyggnad och kommer att lanseras i
slutet av 2015.
Fullmaktskollen ger konsumenterna överblick över
sina fullmakter och hur länge
de gäller. Det ska även vara
möjligt att signera fullmakterna och återkalla dem. Svensk
Försäkring äger Fullmakts-
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Vägval för välfärden
- Kan privat försäkring bidra till hållbara välfärdssystem?
Hur mycket sjukvård har vi råd
med i framtiden? Kan försäkringar vara ett komplement till
offentligt finansierad vård?
Det är några av de frågor som
Svensk Försäkring har lyft i
debatten under året.
Vinster i välfärden och kvaliteten
på vård och omsorg har
varit omdebatterade ämnen
under året, inte minst i samband
med riksdagsvalet i september.
Även privata sjukvårdsförsäkringar hamnade under luppen.
Vissa menar att den offentliga
vården är – eller borde vara - så
bra att privata sjukvårdsförsäkringar inte behövs. Samtidigt
vittnade många privatpersoner
om att de har tecknat privata
sjukvårdsförsäkringar för att få
nödvändig vård.
Statistik från Svensk Försäkring visar att allt fler privatpersoner och arbetsgivare tecknar
privata sjukvårdsförsäkringar.
Vid slutet av 2014 hade 622 000
personer en privat sjukvårdsförsäkring.
– Sedan år 2000 har antalet
sjukvårdsförsäkringar sexdubblats, vilket motsvarar en årlig
ökningstakt på i genomsnitt 14
procent. Vi ser inga tecken på
att efterfrågan skulle minska.
Tvärtom visar både arbetsgivare
och privatpersoner ett stort
intresse för privata sjukvårdsförsäkringar, säger Kristina Ström
Olsson.
12

Vår framtida välfärd

Försäkringsbranschens utgångspunkt är att sjukvården
även i fortsättningen främst ska
vara offentligt finansierad. Men
välfärdssystemen står inför
stora utmaningar och det är
därför viktigt, menar Kristina
Ström Olsson, att allmänheten
vet vilket vårdbehov som kommer att kunna tillgodoses från
ett skattefinansierat system.
– Det är viktigt att diskutera
människors behov och förväntningar på vården och undersöka hur långt det offentliga
åtagandet kan sträcka sig. Vi
behöver överväga andra finansieringslösningar som kan täcka
upp där den offentliga välfärden inte räcker till. Därför
måste vi våga föra en debatt om
denna viktiga framtidsfråga.
Svensk Försäkring arbetar
på olika sätt med välfärdsfrågor
och har bland annat tagit fram
rapportserien Vår framtida välfärd. Den fjärde rapporten, som
publicerades i februari 2014, är
en antologi där flera skribenter medverkar och behandlar
frågor som kommande finansieringsgap, prioriteringar och
försäkring som kompletterande
lösning.
I samband med att antologin
publicerades arrangerades ett
välbesökt seminarium där politiker tillsammans med forskare, företrädare för Sveriges
Kommuner och Landsting

Kristina Ström Olsson

(SKL) och försäkringsbranschen diskuterade frågor kring
bättre kvalitet, ansvarsfördelning och tydligare prioriteringar i vården.
– Vi står inför ett vägval. Välfärdens framtida finansiering
kan lösas med skatt, egenfinansiering, försäkring eller en
kombination av dessa. För att
hitta långsiktigt effektiva lösningar som också ger likvärdig
vård till människor i hela landet
behöver vi föra en konstruktiv
och framåtsyftande diskussion, och inte alltför ensidigt
fokusera på frågan om vinster i
välfärden.
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Många naturskador efter extremt väder
2014 blev ett rekordvarmt
år med flera extrema väderhändelser och ovanligt många
naturskador. Svensk Försäkring
menar att Sverige behöver bli
bättre rustat för att hantera
klimatförändringar.
Kraftiga regn, åsknedslag
och den största skogsbranden
i modern tid i Sverige. Under
2014 inträffade ovanligt många
naturskador. Det anmäldes omkring 31 000 skador till försäkringsbolagen och den uppskattade kostnaden uppgick
till 1,6 miljarder kronor.
Översvämningar förekom
på många platser i landet.
Totalt anmäldes omkring
24 000 översvämningsskador
som kostade över en miljard
kronor. Den våldsamma
skogsbranden i Västmanland
orsakade över 400 försäkringsskador till en kostnad av
drygt 400 miljoner kronor.
Samhället behöver klimatanpassas

Extrema väderhändelser väntas
bli allt vanligare. Forskning
visar att Sverige sannolikt
kommer att drabbas av fler och
värre värmeböljor, mer torka,
häftigare skyfall sommartid och
långvarig nederbörd under höst
och vinter. Det kommer att
ge fler och större naturskador
framöver.
– Sverige är inte rustat för

klimatförändringar. Klimatanpassningsarbetet behöver nu
komma igång på allvar, säger
Staffan Moberg.
I dag erbjuder den svenska
försäkringsbranschen ett omfattande skydd mot naturskador. Till exempel ingår ersättning för översvämningsskador i
grundskyddet för alla hem- och
fastighetsförsäkringar. Men
om risken för återkommande
översvämningar i vissa fastigheter eller områden blir för hög
så kommer det på sikt bli svårt
att erbjuda ett lika gott försäkringsskydd.
Vad kan göras?

Flera åtgärder behöver vidtas
för att skydda befintlig bebyggelse. Det krävs till exempel
förbättrad dagvattenhantering,
vallar som skyddar mot översvämningar, gröna områden och
tak som fördröjer regnvatten
samt rätt dimensionerade VAsystem.
Det behövs också kunskaper
om var man inte ska bygga.
Det är attraktivt att bo sjönära och många nya stadsdelar
byggs nära vatten. Men det
kan få förödande konsekvenser när vattennivåerna stiger.
Kommunerna behöver arbeta
mer systematiskt med klimatanpassningsplaner och riskanalyser. Detta bör skrivas in i
plan- och bygglagen. Ansvarsfördelningen och finansiering

Staffan Moberg

behöver också tydliggöras.
– Det finns många skäl till
varför anpassningsarbetet
behöver bli bättre. För oss i
försäkringsbranschen är det
en viktig faktor för att vi även
i framtiden ska kunna erbjuda
ett gott försäkringsskydd till ett
rimligt pris.
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Resultat- och balansräkning
Svensk Försäkring är en ideell
förening och branschorganisation för försäkringsföretag som
bedriver försäkringsrörelse i
Sverige. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter
från medlemsbolagen. En viss
del av verksamheten bedrivs
inom det helägda dotterbolaget
SFS - Svensk Försäkrings
Service AB. SFS genomför
utredningar, tillhandahåller
statistik och bedriver upplysningsverksamhet i försäkringsfrågor. SFS har därutöver
följande hel- eller delägda
dotterbolag: Larmtjänst AB,
Skadeanmälningsregister
(GSR) AB, Min Pension i Sverige (MIP) AB och Fullmaktskollen i Sverige AB.
De övergripande områdena
för Svensk Försäkrings verksamhet har under året varit:
• Moderna och konkurrenskraftiga spelregler för
försäkringsverksamhet
• Ökat förtroende för
försäkringsbranschen
• Ökad förståelse för de för-		
säkringsmässiga principerna
• Tillhandahållande av viss
branschgemensam infrastruktur
På regleringsområdet har
Svensk Försäkring fortsatt lagt
stora resurser på arbetet med
ett nytt riskbaserat regelsystem
om kapitalkrav och företagsstyrning, Solvens II, som kommer
att börja tillämpas den 1 januari
2016.
Svensk Försäkring har även
14

lagt ned stora resurser på olika
initiativ som rör tjänstepensionsverksamhet i Sverige.
Resurser har också tagits i
anspråk för att bemöta förändringar i skattesystemet med
betydande konsekvenser för
försäkringsbranschen. Detta
gäller exempelvis förslag om
slopad avdragsrätt för pensionssparande och förslag om slopad
gruppregistering av moms.
Ett omfattande arbete har
bedrivits för att ta fram en
rekommendation om tydlig
och jämförbar information till
kunderna vid flytt av pensionsförsäkring. Svensk Försäkring
har även uppdaterat sina
rekommendationer om provision vid oberoende förmedling av
skadeförsäkringsprodukter och

förköpsinformation till försäkringstagare.
Under året har Svensk Försäkring arbetat med strategiskt
opinionsbildande påverkansarbete, främst inom följande områden: konsumentinformation,
välfärd, socialförsäkringar och
bekämpning av försäkringsbedrägerier. Inom ramen för detta
har bland annat webbtjänsten
Ersättningskollen, som ger
information om inkomstersättningen vid sjukdom eller
arbetsskada, lanserats.
Inga väsentliga händelser
har inträffat efter balansdagen
som påverkar bedömningen av
bolagens resultat och ställning.
Nedan presenteras sammandrag
av resultat- och balansräkningarna för koncernen.

Koncernresultaträkning (kr) 2014
Rörelsens intäkter		
Rörelsens kostnader		
Avskrivning på inventarier
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat		
Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

107 564 241
-107 135 963
-211 861
-39 776
176 641

Skatt

8 997
8 244
-2 026
191 856
-498 316

Årets resultat

-306 460

Koncernbalansräkning (kr) 2014
Inventarier
Andelar i intresseföretag och joint ventures
Kortfristiga fordringar
Kassa & bank
Summa tillgångar

264 769
106 469
11 062 381
28 302 928
39 736 547

Bundna reserver
Fria reserver
Övriga avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

60 000
12 405 420
335 240
26 935 887
39 736 547
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utskott
Liv- och skadeförsäkringsutskottet

Utskottet för sjö- och annan
transportförsäkring

Ordförande
Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Ordförande
Niklas Bengtsson, Inter Hannover

Ledamöter
Linnéa Ecorcheville, Moderna Försäkringar
Carl Farberger, Trygg-Hansa
Tomas Flodén, AMF
Niclas Fredrikson, Nordea Liv & Pension
Per Harryson, SEB Trygg Liv
Magnus Landare, Alecta
Per Lindberg, SPP
Tobias Lindhe, Handelsbanken Liv
Bo Lundgren, Dina Försäkringar
Henrik Nilsson, Movestic
Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring
Robert Nygren, Folksam
Charlotta Rets, Zurich
Susanne Sjödin-Svensson, Folksam
Anna-Carin Söderblom Agius, Skandia
Patrik Uväng, Danica Pension
Ricard Wennerklint, If
Sören Westin, Länsförsäkringar
Ingrid Wrebo, Länsförsäkringar

Ledamöter
Charlotte Djerf, Länsförsäkringar
Peter Jacobsson, Trygg Hansa/Codan
Jan Limnell, Alandia Försäkring
Håkan Nyström, AIG
Tomas Rydback, If
Risto Räty, Zurich
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STYRELSE
styrelse
Ordförande
Bengt-Åke Fagerman, Skandia
Ledamöter
Johan Agerman, Trygg-Hansa
Britta Burreau, Nordea Liv & Pension
Peter Dahlgren, SEB Trygg Liv
Sten Dunér, Länsförsäkringar
Per Fornander, Moderna Försäkringar
Staffan Grefbäck, Alecta
Jens Henriksson, Folksam
Jonas Jonsson, Swedbank Försäkring
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Torbjörn Magnusson, If
Sarah McPhee, SPP
Louise Sander, Handelsbanken Liv
Johan Sidenmark, AMF
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Bengt-Åke Fagerman
skandia

Johan Agerman
trygg hansa

Britta Burreau
nordea liv& pension

Peter Dahlgren
seb trygg liv

Sten Dunér
länsförsäkringar

Per Fornander
moderna försäkringar

Staffan Grefbäck
alecta

Jens Henriksson
folksam

Jonas Jonsson
swedbank försäkring

Christina Lindenius
svensk försäkring

Torbjörn Magnusson
if

Sarah McPhee
spp

Louise Sander
handelsbanken liv

Johan Sidenmark
amf
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Medlemmar
ACE Försäkringar

Euro Accident

PRI Pensionsgaranti

www.aceforsakringar.se

www.euroaccident.se

www.pripensionsgaranti.se

AIG

Folksam

SEB Trygg Liv

www.aig.com

www.folksam.se

www.seb.se

Alandia

FPK

Sirius International

www.alandia.com

www.fpk.se

www.siriusgroup.com

Alecta

GAR-BO

Skandia

www.alecta.se

www.gar-bo.se

www.skandia.se

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige

Genworth

Sparinstitutens Pensionskassa SPK

www.genworth.se

www.ankepupillkassan.se

www.spk.se

Gjensidige
AMF

www.gjensidige.se

www.amf.se

SPP
www.spp.se

Handelsbanken Liv
Bliwa

www.handelsbanken.se/liv

www.bliwa.se

Sveland Djurförsäkringar
www.sveland.se

Hannover Re
BNP Paribas Cardif

www.hannover-re.com

www.cardif.se

Swedbank Försäkring
www.swedbank.se

If
Bohusläns Allmänna
Sjöförsäkringsförening

www.if.se

www.basforsakring.se

Ikano Försäkring

www.scor.com
www.ikanoforsakring.se

Bostadsgaranti
www.bostadsgaranti.se

www.trygghansa.se
www.lrfforsakring.se

www.vardiaforsakring.se
www.lansforsakringar.se

www.xlgroup.com/insurance
www.modernaforsakringar.se

www.movestic.se

Nordea Liv & Pension
www.nordea.se

Dina Försäkringar
www.dina.se

PP Pension
www.pppension.se

ERV
www.erv.se

18

Zurich
www.zurich.se

Movestic

Danica Pension
www.danica.se

XL Insurance Company

Moderna Försäkringar

Brunskogs Försäkringsbolag
www.brunskogs.se

Vardia (observatörskap)

Länsförsäkringar

Brummer Life
www.brummerlife.se

Trygg-Hansa

LRF Försäkring

Brandkontoret
www.brandkontoret.se

Sweden Re
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