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”Försäkringar skapar
trygghet och bidrar till
ett robust och hållbart
samhälle.”
Vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring.
Vid sidan av långsiktiga trender som den demo
grafiska utvecklingen och klimatförändringarna
har den globala politiska och ekonomiska utveck
lingen kommit att få en allt större betydelse för
det svenska samhället. Det leder till förändrade
krav på samhällets institutioner och privata aktörer
som försäkringsbranschen.
Privata försäkringslösningar är ett viktigt komplement till det skydd som erbjuds genom de
allmänna systemen. På områden som pensions
sparande, socialförsäkring och välfärd bidrar
privata och kollektivavtalade försäkringar till att
öka enskildas trygghet.
Vad gäller klimatförändringarna är försäkrings
branschen en av de aktörer som märker av dem
på ett konkret sätt genom de ersättningar som
betalas ut till följd av naturskador. Genom att
uppmärksamma behovet av klimatanpassning av
fastigheter, infrastruktur och markområden fyller
försäkringsbranschen en viktig skadeförebyggande
roll i att skapa ett mer robust samhälle.
Försäkringsföretagen förvaltar stora mängder
kapital. Inte minst livförsäkringsbolagen har en
lång placeringshorisont genom att de tillhanda
håller långsiktiga sparandeprodukter. I sin roll som
långsiktig investerare bidrar försäkringsbranschen
till finansmarknadens stabilitet och funktionssätt.

En annan tydlig trend är den snabba tekniska
utvecklingen, där digitaliseringen stöper om hela
samhällsstrukturer. Det skapas nya sätt att
konsumera, delningsekonomin möjliggör nyttjande
utan ägande, konsumenter får ökad makt genom
nya sätt att utbyta och jämföra information.
Denna utveckling innebär stora förändringar även
för försäkringsbranschen. Vid sidan av att det
uppstår nya risker som exempelvis cyberrisker
skapas nya förutsättningar vad gäller ansvarsfrågor
och nya möjligheter att förutse och förebygga
skador.
Försäkringar fyller en central funktion i ett
välutvecklat samhälle. Genom olika försäkrings
lösningar sprids ekonomiska risker mellan olika
parter och över tid. På så sätt fungerar försäkringar
som ett smörjmedel i ekonomin och skapar förut
sättningar för god ekonomisk tillväxt.
I dag befinner vi oss i en föränderlig värld där
regelverken för de finansiella marknaderna stöps
om i grunden. Svensk Försäkring stödjer moder
niserade regelverk. Det är dock viktigt att spel
reglerna är långsiktigt stabila och teknikneutrala.
De kan då bidra till ett gott konsumentskydd
och fortsatta möjligheter för försäkringsbolagen
att komplettera de allmänna systemen liksom
att fylla rollen som riskspridare, skadeförebyggare
och investerare.
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OM SVENSK
FÖRSÄKRING OCH
DOTTERBOLAGEN
”Vi arbetar för ett högt
förtroende för branschen
och för att öka kunskapen
om privata försäkringar.”
som kan få betydelse för den svenska försäkrings
branschen. Tillsammans med medlemsföretagen
analyserar vi effekterna av olika förslag och föreslår
ändringar i regelverken. Vi är remissinstans och
deltar även med expertkunskap i statliga utred
ningar. Vi för en löpande dialog med politiker och
tjänstemän i regeringskansliet, riksdagen och med
företrädare för myndigheter.
Svensk Försäkring är medlem i den europeiska
branschorganisationen Insurance Europe och
deltar aktivt i arbetet med olika frågor på EU-nivå.
Vi arbetar också direkt mot olika EU-institutioner,
till exempel EU-kommissionen och Europa
parlamentet.

Svensk Försäkring är försäkringsbolagens bransch
organisation. Ett 50-tal försäkringskoncerner är
medlemmar. Bland medlemmarna finns både
livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag,
som tillsammans utgör över 90 procent av den
svenska försäkringsmarknaden.
Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar
för försäkringsbranschen. Vi arbetar också för ett
högt förtroende för branschen och för att öka
kunskapen om privata försäkringars roll i sam
hället. På Svensk Försäkrings kansli finns ett
20-tal medarbetare bland annat jurister, ekonomer,
aktuarier, statistiker och kommunikatörer.
Svensk Försäkring identifierar vilka lagförslag
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OPINIONSBILDNING
För att belysa viktiga frågor arbetar vi med lång
siktig opinionsbildning. Klimatanpassning,
konsumentskydd och långsiktigt sparande är
några av de områden som Svensk Försäkring
uppmärksammar. Vi bedriver också opinions
bildning inom områden som välfärdens framtida
finansiering och försäkringsbedrägerier.

Vi arrangerar medlemsmöten och konferenser
på olika teman. Inom sjö- och transportförsäk
ringsområdet håller vi även utbildningar.
KRISSAMVERKAN
Svensk Försäkring har en viktig samordnande
roll i samband med en kris eller allvarlig h
 ändelse
som påverkar branschen. Vi fungerar då som
mötesplats och samordnar kontakter med andra
berörda aktörer och kommunicerar övergripande
information.

STATISTIK OCH SEMINARIER
Svensk Försäkring sammanställer bransch- och
marknadsstatistik om försäkringsbranschen.

DOTTERBOLAG
Min Pension i Sverige AB driver webbtjänsten
minpension.se där alla som tjänar in pension i
Sverige kan se hela sin pension från staten, från
arbetsgivaren och från privata pensionsförsäkringar.
Min Pension är ett samarbete mellan pensions
bolagen och staten.
Fullmaktskollen erbjuder en elektronisk infrastruktur för att hantera fullmakter inom liv
försäkrings- och pensionsområdet. Fullmaktskollen ägs tillsammans med Svenska försäkrings
förmedlares förening.
Larmtjänst bekämpar försäkringsrelaterad
brottslighet och stödjer försäkringsbolagens
utredningsverksamhet.
Gemensamt skaderegister GSR förhindrar att
oriktiga försäkringsutbetalningar görs.

HISTORIK
Branschorganisationen startade år 1937
under namnet Svenska Försäkringsbolags
Riksförbund. 1991 bytte organisationen
namn till Sveriges Försäkringsförbund.
Sedan i maj 2011 heter vi Svensk Försäkring.
SVENSK FÖRSÄKRING I SAMVERKAN
Svensk Försäkring i Samverkan, SFIS, är
ett samlingsbegrepp för ett koncernliknande
samarbete mellan ett antal organisationer
som arbetar på uppdrag av försäkringsbranschen. Förutom Svensk Försäkring
består SFIS av Trafikförsäkringsföreningen,
Patientförsäkringsföreningen, Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och
Svenska Försäkringsföreningen. I samarbetet
ingår även Svensk Försäkrings dotterbolag
och nämnder.

KONSUMENTFRÅGOR
Tillsammans med Finansinspektionen och
Konsumentverket är Svensk Försäkring huvudman för Konsumenternas Försäkringsbyrå, som
ger oberoende vägledning till privatpersoner.
Svensk Försäkring är huvudman för ett antal
branschgemensamma prövningsnämnder för
tvistlösning mellan konsument och försäkringsbolag.
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SÅ FUNGERAR
FÖRSÄKRINGAR
EN FÖRSÄKRINGSTAGARE
DELAR SIN RISK MED ETT STÖRRE
KOLLEKTIV ISTÄLLET FÖR
ATT SJÄLV BÄRA HELA RISKEN.

speglar den risk man tillför kollektivet. De
ekonomiska effekterna av olika risker kan
vara för stora för den enskilde att klara själv.
Genom att försäkra sig kan enskilda och
företag minska sina risker. På så sätt bidrar
försäkringar till trygghet, ekonomisk stabilitet
och tillväxt i samhället.

Försäkringar skyddar enskilda personer och
företag mot oförutsedda händelser. Idén med
försäkring är enkel. Det handlar om att sprida
risker över en större grupp och över tid. En
försäkringstagare delar sin risk med ett större
kollektiv istället för att själv bära hela risken.
Varje försäkringstagare betalar en premie som
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VAD KAN FÖRSÄKRAS?
För att kunna försäkra sig mot en viss risk eller
händelse måste vissa kriterier vara uppfyllda. En
skada ska vara plötslig och oförutsedd. Det går
inte att försäkra något som man med säkerhet vet
kommer att inträffa. Det ska också vara möjligt
att beräkna och uppskatta omfattningen och
kostnaden av en skada.
För händelser som kan orsaka omfattande för
luster kan försäkringsföretag använda sig av en
återförsäkring för att minska sin egen risk. Om en
risk anses vara alltför stor kan försäkringsföretag
avstå ifrån att erbjuda försäkring. För de vanligaste
typerna av försäkring, som hemförsäkring och
personförsäkring, är försäkringsföretagen i princip
skyldiga att bevilja försäkring.

försäkringar kan ha olika prissättningar beroende
på hundens ålder och ras. Priset på en bilförsäkring
kan skilja sig mellan bilmärken och årsmodeller.
Kvinnor och män måste däremot alltid behandlas
lika vid prissättning av försäkringar.
OLIKA TYPER AV FÖRSÄKRINGAR
Försäkring brukar delas upp i livförsäkring och
skadeförsäkring. Livförsäkring kan ge ersättning
när den försäkrade blir sjuk, avlider eller går i 
pension. Skadeförsäkring ersätter skador på egen
dom, till exempel en villa eller en bil. Även vissa
sjuk- och olycksfallsförsäkringar räknas till skade
försäkring. Ibland används i stället begreppen
personförsäkring och sakförsäkring. Försäkringar
kan också delas in i individuella och gruppför
säkringar. Oftast är det frivilligt att teckna en för
säkring. Men det finns undantag som till e xempel
trafikförsäkringen, som är obligatorisk för alla
motorfordon. En speciell form av försäkringar är
kollektiva försäkringar. De finns både som grupp
försäkringar och som kollektivavtalsförsäkringar.
Kollektiva försäkringar omfattar i stort sett alla
anställda och bygger på avtal mellan arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer. De kompletterar de
offentliga försäkringarna, till exempel vid pension
och sjukdom.

HUR PRISSÄTTER MAN FÖRSÄKRINGAR?
För att kunna erbjuda ekonomiskt skydd till rim
liga kostnader måste risker kunna bedömas och
prissättas korrekt. Försäkringsföretagen gör sina
bedömningar med hjälp av vetenskapliga metoder
och erfarenheter från tidigare år. Försäkringar
delas in i olika grupper utifrån deras förväntade
skadeutfall. Det kan till exempel vara en skillnad
mellan priset på att försäkra en villa i en större
stad jämfört med en villa i en mindre ort. Hund

FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE
I Sverige har 95 procent av alla hushåll en hem
försäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk
och omfattar nästan 6 miljoner fordon. Under
de senaste åren har även antalet privata sjukvårds
försäkringar ökat kraftigt. Det blir också allt
vanligare med djurförsäkringar. Svenska hushåll
har mer än fördubblat sitt finansiella sparande
på 10 år. Knappt hälften av sparandet består av
försäkringssparande. De allra flesta anställda har
en tjänstepensionsförsäkring via sitt kollektivavtal
och en stor del av befolkningen har också privata
pensionsförsäkringar eller kapitalförsäkringar.

FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN
Drygt 20 000 personer arbetar i försäkrings
branschen. Försäkringsföretagen genererar premie
inkomster på cirka 300 miljarder kronor per år.
De förvaltar kapitaltillgångar till ett värde av
drygt 4000 miljarder kronor, vilket är nästan lika
mycket som Sveriges bruttonationalprodukt, BNP.
Skadeförsäkringsbolagen förvaltar tillgångar för
att kunna möta kommande skadeutbetalningar.
Livförsäkringsbolagen förvaltar pensionskapital
för sina kunders räkning. Försäkringsföretagen
är därmed stora kapitalförvaltare och investerar i
aktier, värdepappersfonder, räntebärande papper,
fastigheter och infrastruktur. Försäkringsbolagen
står sammantaget för cirka 70 procent av ägandet
på Stockholmsbörsen.
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