
 PER JOHAN ECKERBERG

SOLVENS-
REGLER
  En bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler 

Scandinavian RE Production

EX
PER

TPA
N

EL

GUNNAR ANDERSSON, MALIN BJÖRKMO,  
VIVEKA CLASSON, FABIAN EKEBLAD,  
MORGAN SANDSTRÖM OCH  
PATRIC THOMSSON



13Författarens förord

Författarens förord

Solvensregler för försäkringsföretag är inte ett nytt rättsområde. Redan 1903  
års lag om försäkringsrörelse innehöll solvensregler. Under mina trettio år  
som juridisk rådgivare till försäkringsföretag har jag dock noterat att många  
i försäkringsbranschen, i synnerhet försäkringsjurister (inte minst jag själv),  
gärna duckar för de solvensrelaterade frågorna. Med lättnad har vi överlåtit dem  
till branschens skickliga aktuarier och revisorer. I och med genomförandet av 
direktiv 2009/138/EG (Solvens II-direktivet) 2016 har det dock blivit tydligare  
att solvensregelverket är en i grunden rättslig reglering. De tidigare, fåtaliga  
och enkla kvantitativa solvensreglerna (s.k. box-ticking) har kompletterats, 
visserligen med ett stort antal nya kvantitativa regler, men dessutom med ett  
antal principbaserade, kvalitativa normer. Vidare har detta komplexa regelverk 
baserats på, och i många avseenden vävts samman med, en associationsrätten 
närstående särreglering om företagsstyrning. Dessutom finns anledning att  
beakta att 2010 års försäkringsrörelselag (2010:2043) (FRL) innebar att  
aktuariens särskilda s.k. organansvar upphörde. Även om aktuariefunktionen  
är en av försäkringsföretagets centrala funktioner, bär styrelsen numera det  
yttersta ansvaret för alla solvensrelaterade frågor. 

Sammanfattningsvis finns det flera goda skäl att sluta ducka för de solvensrelaterade 
rättsfrågorna. Syftet med denna bok, Solvensregler, är att vara ett redskap – en 
manual – inte endast för jurister och styrelseledamöter som vill återta förlorad 
mark, utan för alla som arbetar med försäkringsföretagens aktuariella frågor, 
företagsstyrning, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn samt redovisning 
och revision. Det är dock inte helt enkelt:

FÖR DET FÖRSTA har ett stort antal bestämmelser i Solvens II-regelverket 
betydande försäkringsmatematiska inslag. I Handbook of Solvency for Actuaries 
and Risk Managers, som jag flitigt refererar till nedan, belyser Arne Sandström 
regelverket ur försäkringsmatematisk synvinkel. Solvensregler belyser regel- 
verket ur rättslig synvinkel. Förhoppningsvis kan Solvensregler därigenom 
utgöra ett bidrag till ökad förståelse och en grund för ett närmare samarbete  
mellan aktuarier och jurister. 

FÖR DET ANDRA uppgår den samlade textmassan i solvensregelverket för 
försäkringsföretag till närmare 4 000 textsidor. Denna överväldigande omfattning 
av regler kan få även den mest rutinerade jurist att känna viss tvekan, för att inte säga 
svindel, vid tanken på att beträda rättsområdet. Britta Behrendt Jonsson har i sin 
avhandling The Solvency II Capital Requirement for Insurance Groups – On the Tension 
Between Regulatory Law and Company Law, som jag också flitigt refererar till nedan, 
med tydlighet visat att inte endast omfattningen, utan även komplexiteten har 
ökat markant. Syftet med Solvensregler är därför att vara ett enkelt arbetsredskap 
– en bruksanvisning – som underlättar, inte endast för jurister, utan för alla som 
arbetar med och i försäkringsföretag, att hitta rätt i – och förstå – den omfattande 
djungel av rättsregler som avser företagens solvens. Förhoppningsvis kan den 
därigenom utgöra en grund för samarbete mellan jurister och experter inom 
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många områden, samt även underlätta och inspirera till ytterligare rättsvetenskaplig 
forskning inom försäkringsnäringsrätten.

FÖR DET TREDJE, vilket framgår av ett antal av kommentarerna på de följande 
sidorna, finns skäl att rikta viss kritik mot solvensregelverket, inte minst mot 
EU:s översättning av Solvens II-direktivet och Solvens II-förordningen till svenska 
men även mot Sveriges genomförande av direktivet. Bokens utgångspunkt har 
huvudsakligen varit att beskriva hur direktivet har genomförts i svensk rätt. 
Metoden för genomförandet – omformulering i lag (FRL) eller föreskrift (FFFS) 
av större delen av direktivet – har lett till att ytterligare två omfattande lager av 
normer har lagts ovanpå den redan omfattande och direkt bindande EU-rättsliga 
regleringen. Det är tveksamt om detta har underlättat tillämpningen av regelverket. 
Syftet med Solvensregler är att hjälpa läsaren att navigera mellan blindskären av 
överlappande och motstridiga regler och bristande språklig stringens. Huruvida 
Solvens II är ”the crown jewel of the European Union” eller ”ett direktiv från helvetet” 
eller rent av ”Good for You” (se avsnitt 2.3.7), överlämnar jag dock till läsaren att  
ta ställning till.

Solvensregler är en schematisk och kortfattad översikt över solvensregelverket. Den 
fokuserar på nyckelbegrepp, perspektiv, struktur, samband och förståelse. Till stor del 
består Solvensregler därför av checklistor, tabeller, sammanfattningar och ett stort antal 
hänvisningar till andra källor. Skriften är alltså inte en lagkommentar i vanlig mening. 
Den ger inte uttömmande svar på vissa fördefinierade frågor. Förhoppningsvis kan 
den i stället vara ett, av flera, verktyg för att lösa solvensrelaterade problem. 

Den senaste upplagan av samlingsvolymen FörsäkringsrörelseManualen utkom 2014.  
I och med genomförandet av Solvens II-direktivet, är det dock inte längre meningsfullt 
att sammanställa all reglering i en och samma volym. FörsäkringsrörelseManualen 
utges därför fortsättningsvis som en skriftserie. Solvensregler är den första delen  
i denna skriftserie. Avsikten är att småningom komplettera serien med ytterligare  
två separata delar; Rörelseregler och Bolagsregler. 

Till min hjälp har jag återigen haft förmånen att till en expertpanel knyta ett 
antal personer som jag har mycket stort förtroende för och som tillsammans 
besitter omfattande erfarenhet av, i detta fall, solvensfrågor i allmänhet och skilda 
områden av solvensregelverket i synnerhet. Denna gång består expertpanelen av 
aktuarien, professor Gunnar Andersson, företagsstyrningsexperten Malin Björkmo,  
f. chefsjuristen i Skandia Viveka Classon, advokat Fabian Ekeblad, aukt. revisor Morgan 
Sandström och Solvens II-utredningens huvudsekreterare m.m. Patric Thomsson. 
Expertpanelen har lämnat mig praktiska och principiella synpunkter samt granskat 
valda delar av framställningen. Jag är djupt tacksam för panelens ovärderliga råd. 
Härefter brukar man skriva att ”eventuella kvarstående felaktigheter” endast kan 
belasta författaren. Med beaktande av ämnets komplexitet vet jag att det finns många 
kvarstående felaktigheter, missuppfattningar och sådant som borde ha nämnts 
(samt en hel del som jag borde ha hoppat över). Dessa brister kan visserligen endast 
belasta undertecknad. Jag vore dock tacksam om du, kära läsare, hör av dig till mig 
om dina upptäckter, kommentarer och synpunkter, så att jag kan förbättra nästa 
upplaga av denna bok. Du når mig på pje@vinge.se eller 010-614 31 19. 

Vissa avsnitt har ‒ utöver expertpanelen – även granskats av särskilda 
experter; advokaten Thomas Sjöberg om solvenskapitalkravets förhållande 
till insolvensbegreppet, professor Erik Lagerlöf om tolkning av EU-direktiv, 
professor Jessika van der Sluijs och verkställande direktör Henrik Rydén om 
försäkring av administrativa sanktionsavgifter, doktoranden Alexander Besher 
om företagsstyrning, compliance-experten Christina Strandman Ullrich om 
försvarslinjer, juris doktor Britta Behrendt Jonsson om grupper samt juristen  
och pensionskonsulten Per Andelius om tjänstepensionsföretag. Jag är mycket 
tacksam för deras insatser. 

Ett stort tack vill jag även rikta till många medarbetare på Finansinspektionen,  
i synnerhet Sabina Arama Ström och Freddy Nyberg. Utan deras ansträngningar  
att pedagogiskt förklara inspektionens förhållningssätt till många av de mest 
kritiska frågorna, skulle denna bok ha varit avsevärt fattigare. Till undvikande  
av missförstånd vill jag dock framhålla att Finansinspektionen inte har granskat  
eller godkänt någon del av boken. 

Ett mycket varmt tack går också till den legendariske tidigare chefen (2004‒2013) 
för Insurance and Pensions vid EU Kommissionen, professor Karel Van Hulle – 
the father of Solvency II ‒ för hans vänlighet att förgylla boken genom sitt särskilda 
förord. Karels bok Solvency Requirements for EU Insurers – Solvency II is good for you,  
är också ett av de standardverk som jag ofta hänvisar till.

För korrekturläsning och redigering riktar jag ett stort tack till Catarina Ericson,  
Siv Wallmon Karlin och Carina Länk. Siv har även administrerat bokens utgivning 
och marknadsföring. Bokens formgivning är Carinas förtjänst. De mycket 
uppskattade digitala versionerna av samlingsvolymen FörsäkringsrörelseManualens  
båda upplagor har jag helt och hållet min son Nore Rinnesjö Eckerberg att tacka för. 
Jag hoppas att han kommer att fortsätta med att digitalisera Solvensregler. Vidare 
vill jag tacka Advokatfirman Vinge, i synnerhet följande medarbetare i dess skickliga 
Corporate Insurance-grupp ‒ Olle Andersson, Viktor Bergsten, Ludvig Berke, Moa 
Bodin, Viveka Classon, Fabian Ekeblad, Nils Ivars, Isabelle Jengsell, David Lundahl, 
Paulina Malmberg, Elin Samara och Alma Gordón Sundin samt tidigare medarbetare 
Karin Rydle och Malin van den Tempel ‒ som generöst och entusiastiskt har stöttat 
mig i arbetet med detta verk samt, inte minst, Vinges skickliga bibliotekarier 
Elisabeth Ejemyr och Iréne Wård och många andra kollegor. 

Slutligen riktar jag ett särskilt varmt tack till min hustru Susanna Rinnesjö som har 
bistått mig med råd om manualens pedagogiska struktur, varit ett outtröttligt stöd och 
haft (ganska) stort överseende med att jag alltid tänker på Solvens II (gör inte alla det?). 
 
Stockholm, september 2019
Per Johan Eckerberg
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1. SOLVENSREGLER  
– BAKGRUND OCH ÖVERSIKT
 

1.1 Grundläggande begrepp
För att förstå solvensregelverket, liksom denna bok, underlättar det om 
innebörden av vissa grundläggande begrepp kan klarläggas. Av störst  
betydelse är att förstå vad som menas med försäkring, försäkringsverksamhet, 
försäkringsavtal, försäkringsrörelse och försäkringsföretag samt, sist men  
inte minst, solvens och risk. 

1.1.1 Försäkring

”Försäkring är ett byte av en osäker tillgång  
mot en säkrare av samma art och av  

mindre objektivt, men större subjektivt värde”
                       Karl Dickman, föredrag vid möte med Svenska Aktuarieföreningen 1909

Försäkring och försäkringsverksamhet är tekniska termer vars innebörd bestäms av 
det gällande allmänna språkbruket.1 Ur civilrättslig synvinkel – försäkringsföretagets 
förhållande till försäkringstagare och andra ersättningsberättigade – är frågan om en 
viss utfästelse eller ett visst avtal som ingåtts i verksamheten utgör ett försäkringsavtal 
(se avsnitt 1.1.2 nedan). Av näringsrättslig betydelse – försäkringsföretagets 
förhållande till staten, i allmänhet representerat av Finansinspektionen – är i stället 
om en viss försäkringsverksamhet utgör försäkringsrörelse, dvs. en tillståndspliktig 
försäkringsverksamhet (se avsnitt 1.1.3 nedan).

Tekniskt sett utgör försäkring och försäkringsverksamhet i) en riskgemenskap mellan 
flera fysiska eller juridiska personer, en grupp, som är utsatta för likartade risker och 
ii) en riskutjämning genom att kostnaden för skador fördelas över tiden och inom 
gruppen. Om gruppen är tillräckligt stor och riskerna tillräckligt likartade, finns  
en möjlighet att tillämpa vissa vedertagna grundsatser inom sannolikhetsteorin,  
t.ex. stora talens lag, för att reglera mellanhavandena inom gruppen.2

1  Se Carl Martin Roos särskilda utlåtande ”Vad är Försäkringsrörelse” i Försäkrings-
verksamhetskommitténs betänkande SOU 1983:5 (Roos), s. 201.
2  Se SOU 2004:93, s. 70, Jan Hellner, Försäkringsrätt, 2 uppl., Stockholm 1965 
(Hellner), s. 6 ff. , Karel Van Hulle, Solvency Requirements for EU Insurers – Solvency II is good for 
you, Intersentia 2019 (Van Hulle), s. 5 f. och Per Johan Eckerberg, Vad är försäkring, egentligen, 
Juridisk Publikation nr. 2/2010. 
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Vad är då försäkringsteknik? I litteraturen är svaret på frågan inte entydigt.3 Mycket 
förenklat kan man sammanfatta en rad olika definitioner av försäkringsteknik 
genom att säga att försäkringsteknik är de överväganden och åtgärder från 
försäkringsföretagets sida, vid hanteringen av försäkringsföretagets olika 
arbetsuppgifter (t.ex. utformning av försäkringsvillkor, premieberäkning, 
riskbedömning, skadereglering, reservsättning och återförsäkring), som avser 
förhållandet mellan risk och premie.

När det gäller solvensfrågor framstår försäkringsmatematiken som den mest centrala 
delen av försäkringstekniken. Försäkringsmatematik brukar vanligen beskrivas som 
läran om tillämpning av matematiska och statistiska metoder inom försäkring,4 
dvs. den del av försäkringstekniken som främst syftar till att matematiskt beräkna 
risken för att ett försäkringsfall inträffar, göra premieberäkningar, beräkna storleken 
på försäkringstekniska avsättningar och framställa underlag för utformning av 
återförsäkring. När det gäller det ovan nämnda förhållandet mellan risk och premie, 
är den försäkringsmatematiska målsättningen att, med utgångspunkt från ett visst 
försäkringsbehov, beräkna ett aktuariellt pris (baserat på nuvärdet av förväntade 
framtida kassaflöden). Genom att likställa försäkringstagarens åtaganden att betala 
en premie med försäkringsgivarens åtaganden att betala försäkringsersättning, den 
s.k. premieekvationen, kan man beräkna årspremien (alternativt en engångspremie, 
om det är aktuellt).5 

Försäkringsverksamhetens affärsmodell baseras i grunden på det ovan beskrivna 
förhållandet mellan risk och premie; för att uppnå lönsamhet måste en försäkrings- 
givare inkassera mer premier och avkastning på premier – än vad försäkringsgivaren 
betalar ut till försäkringstagare och andra ersättningsberättigade. Eftersom 

 

3  Enligt Försäkringstermer, utgiven av Svenska Försäkringsföreningen, Solna 1987, är 
försäkringsteknik ”systematisk hantering av olika slags arbetsuppgifter inom ett försäkringsföretag, 
t.ex. utformning av försäkringsvillkor, premieberäkning, riskbedömning, skadereglering, 
reservsättning och återförsäkring”. I Försäkringsteknik och civilrätt, Stockholm 1998, föreslår  
Bertil Bengtsson (s. 9) definitionen ”de överväganden och åtgärder från försäkringsbolagets  
sida som avser förhållandet mellan risk och premie vid en viss försäkringsprodukt”.  
I Livförsäkringsteknik, IFU, 3 uppl., 1989, föreslår Lars Bergelv (s. 2) ”den teknik som ligger 
bakom ett (liv)försäkringsavtal”. I uppsatsen Försäkringsteknik och försäkringsrätt, Luleå 
Tekniska Universitet, 2004:258, instämmer Ida Söderberg med både Bertil Bengtssons 
och Försäkringstermers definitioner men framkastar en egen, mer preciserad variant som 
har betydande förtjänster och innebär att försäkringsteknik är ”alla de överväganden 
försäkringsbolagen gör och åtgärder de företar för att både försäkringsavtalets villkor, 
premiens storlek och ersättningens storlek skall stämma med försäkringsbolagens idé och 
budget samt göra att det blir en rättvis fördelning av utgifterna och ersättningarna inom 
försäkringstagarkollektivet”.
4  Se Försäkringstermer, s. 60 och Försäkringsord, Svenska Försäkringsföreningen,  
andra upplagan 2013, s. 51.
5  Se Gunnar Andersson, Livförsäkringsmatematik, 2 uppl., Svenska 
Försäkringsföreningen, 2005, s. 169.

premier betalas redan när ett försäkringsavtal ingås, men försäkringsersättning  
utbetalas endast om och när ett försäkringsfall inträffar, kan man säga att  
försäkringsverksamhet har en omvänd produktionscykel. Detta är ett avseende 
där försäkringsverksamhet skiljer sig på ett grundläggande sätt från annan 
finansieringsverksamhet.6

1.1.2 Försäkringsavtal
Begreppet försäkringsavtal har endast i ett fåtal fall definierats i lag.7 I försäkrings-
rättslig litteratur finns dock flera definitioner. Enligt t.ex. Bertil Bengtsson är 
följande ”i stora drag” utmärkande för ett försäkringsavtal. ”Försäkringsbolaget  
‒ ofta kallat försäkringsgivaren – åtar sig mot vederlag i form av en försäkringspremie  
ett visst ansvar: om en händelse av visst slag, det s.k. försäkringsfallet, inträffar,  
skall bolaget ersätta en inträffad skada eller utge ett visst penningbelopp som bestäms  
på förhand.”8

Bengtssons karaktäristik av försäkringsavtal ansluter nära till den beskrivning av 
försäkringsavtalets särdrag som lämnas i propositionen till försäkringsavtalslagen 
(2005:104) (FAL).9 Beskrivningen anger dock inte vilka avtal som omfattas av FAL, 
utan vad som kännetecknar försäkringsavtal i allmänhet. FAL:s tillämplighet är mer 
inskränkt. Lagen omfattar nämligen endast skadeförsäkring och personförsäkring, 
och bara enligt de definitioner av dessa begrepp som lagen uppställer. Därigenom 
är FAL:s omfattning mer begränsad än den betydelse som tilläggs begreppet 
försäkringsavtal i t.ex. Europeiska Unionens (EU) näringsrättsliga regler, vilka 
senast har kommit till uttryck i direktiv 2009/138/EG (Solvens II-direktivet) och 
därmed även i försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL),10 se följande stycke. 
Avtal som enligt Bengtssons karaktäristik utgör försäkringsavtal och som faller 
innanför FRL och Solvens II-direktivet men utanför FAL, är t.ex. återförsäkring 
samt försäkringsavtal som omfattas av civilrättslig specialreglering av försäkring, 
såsom patientskadelagen (1996:799) och trafikskadelagen (1975:1410), se 1 kap. 
3 § FAL. Det finns även kategorier av försäkring som faller innanför den nämnda 
karaktäristiken, men utanför såväl FRL som FAL. Ett exempel på det sistnämnda  
är försäkringsåtaganden som lämnas av staten, s.k. allmän försäkring.

EU-direktiven om försäkring, senast sammanförda i Solvens II-direktivet, definierar 
inte vad som avses med försäkringsavtal. Anledningen till detta är att EU:s  

6  Se om Inverted Production Cycle i Van Hulle s. 5 ff.
7  Ett sådant fall är den definition som finns i 21 § lagen (2015:62) om identifiering 
av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet och som lyder ”ett annat 
avtal än ett livränteavtal, som innebär att utfärdaren förbinder sig att betala ut ett belopp vid 
ett eller flera tillfällen till följd av en specifik oviss händelse förknippad med dödsfall, sjukdom, 
olycksfall, skadeståndsanspråk eller egendomsskada”. Andra definitioner finns t.ex. i 
redovisningsbestämmelser (se t.ex. IFRS 4, Bilaga A).
8  Se Bertil Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 4 uppl., Stockholm 2019 (Bengtsson), s. 19 f.
9  Se prop. 2003/04:150, s. 123 f.
10  Jfr Bengtsson, s. 187 f.
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försäkringsdirektiv (ännu)11 inte omfattar försäkringsavtalsrätten i andra än vissa 
begränsade avseenden, t.ex. frågor om tillämplig lag, uppsägningstid i vissa fall 
och information till försäkringstagare (artikel 178-211 i Solvens II-direktivet). 
En förklaring härtill finns i ingressen till Tredje Skadeförsäkringsdirektivet  
(92/49/EEG). Där framhålls att en samordning av försäkringsavtalsrätten inte är 
en förutsättning för att uppnå en inre marknad för försäkringar. Den möjlighet som 
direktiven ger medlemsstaterna att föreskriva att deras respektive lagar ska tillämpas 
på försäkringsavtal som täcker risker som är belägna inom deras territorier, bör ge 
tillräckliga garantier för försäkringstagare som behöver särskilt skydd.12 I stället är 
EU-rätten inriktad mot att definiera de mottagna risker – försäkringsklasser – 
som kan vara föremål för en sådan försäkringsrörelse som omfattas av EU-rättens 
grundläggande principer om en enda auktorisation och hemlandstillsyn.13

1.1.3 Försäkringsrörelse
Denna skrift behandlar nästan enbart solvensregler som gäller för försäkringsverk-
samhet som omfattas av FRL. Det innebär bland annat att försäkringsverksamhet 
som bedrivs av s.k. understödsföreningar med stöd av övergångsregler till den 
upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar (UFL), faller utanför 
bokens ramar. Övergångsreglerna har förlängts vid flera tillfällen. Tanken är att 
understödsföreningarna ska få möjlighet att, beroende på vilken verksamhet 
föreningen bedriver, antingen ombildas till en försäkringsförening enligt FRL 
(varvid de solvensregler som avhandlas i denna bok blir tillämpliga) eller till en 
tjänstepensionsförening enligt den nya lagstiftningen om tjänstepensionsföretag,  
se avsnitt 8 nedan. 

Den avgörande omständigheten för FRL:s tillämplighet är inte i första hand om 
en viss verksamhet är försäkring i teknisk mening eller om de avtal som ingås utgör 
försäkringsavtal som omfattas av FAL eller annan civilrättslig reglering av försäkring. 
Avgörande för FRL:s tillämplighet är i stället om en försäkringsverksamhet utgör 
försäkringsrörelse, dvs. om verksamheten är en tillståndspliktig försäkringsverksamhet 
(1 kap. 1 § FRL). Som anges närmare nedan finns det nämligen flera verksamheter 
som kan anses utgöra försäkringsverksamhet i teknisk mening, men som ändå inte 
är tillståndspliktiga enligt FRL. Vidare omfattar FRL endast försäkringsrörelse 
som drivs av svenska försäkringsföretag (1 kap. 2 § FRL). För utländska 
försäkringsgivares verksamhet i Sverige gäller lagen (1998:293) om utländska 
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige (LUFT)       
(se FörsäkringsrörelseManualen 2014 s. 33 ff.).14

11  Inom projektgruppen Restatement of European Insurance Contract Law har ett 
omfattande försäkringsavtalsrättsligt regelverk utarbetats med titeln Principles of European 
Insurance Contract Law (PEICL), Sellier, 2009. Syftet med PEICL är att i framtiden kunna 
tjäna som ett sådant frivilligt (optional) regelverk som avses i Skäl 14 till Rom I-förordningen 
(593/2008), se avsnitt IV.I. i introduktionen till PEICL. 
12 Se skäl 18 till Tredje Skadeförsäkringsdirektivet (92/49/EEG).
13 Se skälen till Första skadeförsäkringsdirektivet (73/239/EEG).
14 Per Johan Eckerberg, Försäkringsrörelsemanualen 2014, Stockholm, 2014.

Någon legaldefinition av begreppet försäkringsrörelse finns inte, vare sig  
i FRL eller i Solvens II-direktivet. Den grundläggande svenska definitionen 
finns i propositionen till 1985 års ändringar av koncessionsbestämmelserna 
i (gamla) lagen (1982:713) om försäkringsrörelse (GFRL). Där framgår att de 
grundläggande kriterierna för försäkringsrörelse är ”att verksamheten går ut på  
att yrkesmässigt göra åtaganden att mot vederlag utge ekonomisk ersättning eller 
utföra en bestämd prestation vid ovissa händelsers inträffande”.15 

I sin bok Försäkringsrörelse menar Henric Falkman att bedömningen av vad  
som är att betrakta som försäkringsrörelse har kommit att bestämmas utifrån  
”ett vidsträckt kundskyddsperspektiv”.16 Därmed avser Falkman i första hand 
kundens behov av skydd för sitt intresse av ekonomisk och social trygghet. 
Bedömningen bör dock även ske med beaktande av kundens intressen vad gäller 
frågor som marknadsföring, villkor och prissättning. Enligt Falkman medför 
detta att tre ”hårda” kriterier föreligger för att en försäkringsverksamhet ska  
vara tillståndspliktig:

1. Åtagandet om ersättning eller prestation måste vara bindande till  
förmån för kunden.

2. Åtagandet måste vara av kompensationsnatur, dvs. innefatta ett skydd  
mot negativa ekonomiska konsekvenser.

3. Rätten till ersättning ska vara kopplad till risken för en oförutsedd händelse.

Utöver de grundläggande kriterierna finns det dock enligt förarbetena ytterligare 
faktorer som bör påverka bedömningen i det enskilda fallet av om en viss 
verksamhet ska anses som försäkringsrörelse:17

• Företeelser i affärslivet som i stort sett uppfyller de grundläggande kriterierna 
för försäkringsrörelse, men som ändå inte kommit att klassas som sådan, t.ex. 
s.k. postassurans.

• Försäkringsliknande biåtaganden till huvudavtal rörande t.ex. transport, 
entreprenad och försäljning av fast egendom.

• Behovet av samhällskontroll, beroende på t.ex. verksamhetens omfattning och  
 

15 Se prop. 1984/85:77 s. 42. Definitionen är grundad på ett särskilt utlåtande av 
Carl Martin Roos till den s.k. Försäkringsverksamhetskommittén med titeln ”Vad är 
försäkringsrörelse?” och den sammanfattning av Carl Martin Roos utlåtande som gjordes 
av kommittén (se SOU 1983:5, s. 29 ff.). Carl Martin Roos förslag baserades i sin tur på 
Jan Hellners definition av ett försäkringsförhållande (Se Hellner, s. 6 ff.). Föga förvånande 
finns det därför ett inte obetydligt samband mellan begreppen försäkringsavtal och 
försäkringsrörelse.  
16 Se Henrik Falkman Försäkringsrörelse, Stockholm, 2010, (Falkman) s. 265 ff. Även  
Karel Van Hulle framhåller kundskyddsperspektivet som det avgörande för behovet av 
reglering och tillsyn av försäkringsrörelse, se Van Hulle, s. 9 ff.
17 Se prop. 1984/85:77 s. 41 ff. och SOU 1983:5 s. 44. 
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åtagandenas ekonomiska betydelse för de tilltänkta kunderna eller tredje man, 
t.ex. kreditgivare, inteckningshavare och leverantörer.18 

• Slutligen bör en viss betydelse tillmätas det förhållandet att tillfredsställande 
kontroll kan vara ordnad i andra former. En försäkringsutfästelse kan t.ex.  
vara lämnad av det allmänna eller av någon som redan står under betryggande 
tillsyn, t.ex. en bank.

Bedömningen av dessa ytterligare faktorer kan komma att variera mellan olika 
företag och dessutom variera över tiden.19 I praxis har flera gränsdragningsproblem 
uppkommit. Redan i förarbetena till 1985 års koncessionsregler berördes flera 
sådana svårigheter, t.ex. svårigheterna att bedöma skillnaden mellan försäkrings-
rörelse och verksamhet som innefattar garanti- och serviceavtal samt skillnaden 
mellan tillståndspliktig och icke tillståndspliktig captiveverksamhet.20 I senare 
förarbeten och litteratur har t.ex. frågan om skillnaden mellan kreditförsäkring, 
bankgaranti och kreditderivat berörts.21 Finansinspektionens praxis visar på 
ytterligare problemområden. En närmare genomgång av gränsdragningsfrågorna 
och Finansinspektionens praxis finns i FörsäkringsrörelseManualen 2014 s. 52 
ff. Från senare tids praxis kan nämnas Finansinspektionens beslut avseende 
Assistansbolaget vägassistans Sverige AB.22

1.1.4 Försäkringsföretag

”Skillnaden mellan en bank och ett försäkringsföretag är att  
en bank lånar ut pengar i förhoppningen om att få tillbaka dem,  

medan ett försäkringsföretag lånar in pengar – premierna  
– i förhoppningen om att inte behöva lämna tillbaka dem”

Tommy Persson, ordförande i CEA 2008–2011

FRL innehåller näringsrättsliga bestämmelser om försäkringsrörelse och om 
Finansinspektionens tillsyn. Reglerna är endast tillämpliga för försäkringsföretag. 
I FRL:s mening avses med försäkringsföretag försäkringsaktiebolag, ömsesidiga 

18 Däremot brukar man inte väga in behovet av finansiell stabilitet i bedömningen av 
behovet av samhällskontroll. I allmänhet anses att försäkringsverksamhet inte kan utgöra ett 
hot mot finansiell stabilitet, utan tvärtom ha en stabiliserande inverkan på samhällsekonomin. 
Det beror bl.a. på den ovan beskrivna omvända produktionscykeln i försäkringens affärsmodell; 
premier betalas redan när ett försäkringsavtal ingås, men försäkringsersättning utbetalas endast 
om och när ett försäkringsfall inträffar. I en försäkringsverksamhet finns därför i allmänhet 
förutsättningar för ett stabilt kassaflöde, se Van Hulle s. 6 ff.
19 Se Falkman s. 267 f.
20  Se prop. 1984/85:77 s. 41 ff. 
21  Se SOU 1987:58 s. 301 ff., SOU 1997:177 s. 244 ff. och Zlatko Salcic,  
Avtal om kreditderivat, Stockholm, 2006 (Salcic) s. 54 ff.
22  Beslut 2015-09-30, FI Dnr 15-10127. 

försäkringsbolag och försäkringsföreningar. Vissa bestämmelser i FRL avser s.k. 
specialföretag. Sådana företag är dock inte försäkringsföretag (se 1 kap. 12 § 11 FRL). 
Ibland används begreppet försäkringsbolag. Det är en samlande beteckning  
för försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag. Begreppet används 
när syftet är att framhålla något som gäller för dessa två företagsformer men inte 
för försäkringsföreningar. I samtliga fall avses endast svenska juridiska personer. 
Som nämnts ovan regleras nämligen försäkringsverksamhet som bedrivs av 
utländska juridiska personer i LUFT. Med undantag för avsnitt 8 nedan om 
tjänstepensionsföretag, avser denna skrift endast solvensregler som gäller för 
försäkringsföretag i enlighet med FRL. 

De associationsrättsliga bestämmelserna i FRL skiljer sig åt beroende på om 
försäkringsföretaget är ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag  
eller en försäkringsförening. Dessutom har tre skilda lagstiftningstekniker  
använts enligt följande. 

Försäkringsaktiebolag är aktiebolag som har fått tillstånd att driva försäkrings-
rörelse.23 Detta innebär att försäkringsaktiebolag, med undantag för de särregler som 
följer av FRL (i huvudsak kapitel 11), ska tillämpa aktiebolagslagen (2005:551)  
(ABL) och andra författningar som rör aktiebolag (se 11 kap. 1 § FRL). Den 
närmare innebörden härav är inte helt okomplicerad och utvecklas på s. 659 ff.  
i FörsäkringsrörelseMaualen 2014.

Till skillnad mot ett försäkringsaktiebolag, är ett ömsesidigt försäkringsbolag en 
s.k. särskild associationsform. Det innebär bl.a. att ett ömsesidigt försäkringsbolag 
endast kan bildas i enlighet med reglerna i FRL. Ett ömsesidigt försäkringsbolag 
är således inte ett bolag i den mening som avses i lagen (1980:1102) om 
handelsbolag och enkla bolag. Däremot har ett ömsesidigt försäkringsbolag 
stora likheter med en ekonomisk förening. De associationsrättsliga reglerna 
i FRL kompletteras därför genom en rad hänvisningar till lagen (2018:672) 
om ekonomiska föreningar (LEF). Av reglerna i FRL framgår emellertid att 
regleringen av ömsesidiga försäkringsbolag skiljer sig från motsvarande regler 
för ekonomiska föreningar i flera avgörande frågor. Bl. a. saknar delägarna i ett 
ömsesidigt försäkringsbolag en andelsrätt i tillgångsmassan, utan tillgångarna ägs  
av dem som kollektiv. Se vidare om dessa frågor i Försäkringsrörelsemanualen 
2014 s. 560 ff. 

Även en försäkringsförening är en särskild associationsform. En försäkringsförening 
är alltså inte en ekonomisk förening. Även om det finns stora likheter mellan 
en försäkringsförening och en ekonomisk förening finns det också flera viktiga 
skillnader, bl.a. när det gäller medlemskap, rösträtt och överskottsfördelning. 
Däremot gäller bestämmelserna i LEF för försäkringsföreningar, om inte annat följer 
av särregler i FRL (13 kap. 2 § FRL), se vidare i FörsäkringsrörelseManualen 2014 
s. 669 ff. Andra författningar som rör ekonomiska föreningar än LEF ska dock inte 
tillämpas på försäkringsföreningar. 

23  Se prop. 2009/10:246.
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Försäkringsföreningar förväxlas ibland med s.k. understödsföreningar. Sådana 
föreningar regleras med stöd av övergångsregler till den upphävda lagen (1972:262) 
om understödsföreningar (UFL). Övergångsreglerna har förlängts vid flera 
tillfällen. Tanken är att understödsföreningarna ska få möjlighet att dessförinnan, 
beroende på vilken verksamhet föreningen bedriver, antingen ombildas till en 
försäkringsförening enligt FRL eller till en tjänstepensionsförening enligt den nya 
lagstiftningen om tjänstepensionsföretag, se avsnitt 8 nedan. 

Trots att de associationsrättsliga bestämmelserna i FRL således skiljer sig åt 
beroende på om försäkringsföretaget är ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt 
försäkringsbolag eller en försäkringsförening, är de näringsrättsliga bestämmelserna 
i FRL till stor del gemensamma för alla försäkringsföretag. Det finns dock skilda 
regler beroende på om försäkringsrörelsen avser skadeförsäkring, livförsäkring eller 
återförsäkring. Slutligen innehåller FRL särskilda bestämmelser om grupper,  
dvs. bestämmelser som endast är tillämpliga på försäkringsföretag som ingår  
i vissa typer av företagsgrupper.

1.1.5 Solvens och insolvens

“In general terms, solvency is the state  
of having more assets than liabilities.  

To be solvent means that one  
is in the state of solvency”

Arne Sandström, Handbook of Solvency  
for Actuaries and Risk Managers

Solvens

Solvens är ett mått på ett företags förmåga att betala sina skulder. Företagets 
finansiella styrka mäts i omfattningen av dess buffertkapital, dvs. det kapital  
som överstiger företagets skulder.24 

För att skydda försäkringstagarna har det under lång tid ställts krav på att 
försäkringsföretag bör ha ett visst buffertkapital, ett s.k. solvenskapitalkrav.25  
Redan Sveriges första försäkringsrörelselag, 1903 års försäkringsrörelselag, 
innehöll solvenskapitalkrav. Bestämmelserna baserades på ett krav (120 §) att 
försäkringsföretagen skulle skuldföra en försäkringsfond som motsvarade företagets 
avsättningar, reserver, för försäkringsutbetalningar (ersättningsreserven) och värdet 
av alla löpande försäkringar (premiereserven). Livförsäkringsföretag skulle dessutom 
(126 §) göra avsättningar till en säkerhetsfond, vilken skulle motsvara fem procent  
av försäkringsfonden. 

24  Jfr Arne Sandström, Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers,  
Chapman & Hall, 2011, s. 3.
25  Se Arne Sandström, Solvency, Chapman & Hall, 2006, s. 7.

I de försäkringsdirektiv som småningom kom att betecknas som Solvens I, vilka 
genomfördes i Sverige 1993–1995, värderades försäkringsföretagens åtaganden 
med anledning av ingångna försäkringsavtal på sådant sätt att reserveringarna för 
dessa, de försäkringstekniska avsättningarna, innehöll implicita kapitalbuffertar.  

Företaget skulle ha tillgångar som svarade mot avsättningarna. För dessa tillgångar 
gällde särskilda kvantitativa begränsningsregler för olika tillgångsslag som syftade till 
att minska risken på tillgångssidan. Slutligen skulle företagen ha en kapitalbuffert 
som, på ett schablonartat sätt, ställdes i relation till de åtaganden som företaget 
hade gentemot försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av 
försäkringsavtalen. Detta innebar att kapitalkraven inte fullt ut reflekterade de 
verkliga riskerna i det enskilda försäkringsföretaget. Följden blev att kapitalkraven 
ibland sattes för högt, ibland för lågt, i förhållande till vad som kunde anses optimalt 
med hänsyn till kostnaderna för att hålla kapitalet och dess skyddseffekter.26

Även i nu gällande EU-direktiv, Solvens II-direktivet, framgår kravet på buffertkapital 
i första hand genom ett krav på att försäkringsföretag ska göra försäkringstekniska 
avsättningar (artikel 76.1). Dessa ska dock bestämmas genom en marknadsvärdering, 
se närmare i avsnitt 4.2 nedan. Försäkringsföretaget ska ha medel som täcker dessa 
avsättningar men de särskilda kvantitativa investeringsreglerna för olika tillgångsslag 
har ersatts med generella kvalitativa regler som gäller alla tillgångar, se närmare  
i avsnitt 4.3 nedan. Därutöver ska ett försäkringsföretag alltid ha kapitalbasmedel 
– en kapitalbas ‒ som täcker det senast rapporterade solvenskapitalkravet (artikel 
102.1, andra stycket), se närmare i avsnitt 4.4 nedan. För att utgöra ett tillräckligt 
skydd för försäkringstagarna ska solvenskapitalkravet ‒ bufferten ‒ beräknas så att 
det säkerställs att alla kvantifierbara risker som försäkringsföretaget är exponerat 
för beaktas (artikel 101.3). Till skillnad mot det tidigare solvenskapitalkravet, 
innebär den nu gällande regleringen således att inte endast risker i de försäkringar 
som företaget har meddelat ska beaktas, utan även alla andra risker, t.ex. 
i försäkringsföretagets investeringar och i den operativa verksamheten. 

Solvenskapitalkravet är således ett mått på det buffertkapital som ett försäkrings- 
företag ska ha. Det består egentligen av två olika kapitalkrav; dels solvenskapital-
kravet (Solvency Capital Ratio, SCR) som normalt ska vara uppfyllt och dels 
minimikapitalkravet (Minimum Capital Ratio, MCR) som i princip alltid måste 
vara uppfyllt. I avsnitt 4.5 och 4.6 nedan framgår hur de två kapitalkraven  
ska beräknas. Kapitalbasen är det buffertkapital som företaget faktiskt har  
tillgängligt för att täcka solvenskapitalkravet.27 Tidigare, före genomförandet av 

26  Se prop. 2015/16:9, s. 178 ff. Nackdelarna med Solvens I-regleringen utvecklas mer  
i detalj i Van Hulle s. 34 ff.
27  I viss litteratur benämns den faktiska skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder 
fortfarande solvensmarginal eller tillgänglig solvensmarginal (Available Solvency Margin, ASM)  
(se t.ex. Arne Sandström, Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers, Chapman 
& Hall 2011, s. 3 och CEA:s Solvency II Glossary). Tidigare, före genomförandet av Solvens II-
direktivet, användes dock begreppet solvensmarginal i FRL som beteckning för solvenskapital-
kravet (se 7 kap. 7‒16 §§ i FRL i dess lydelse den 31 december 2015, SI-FRL). Även om man 
därvid oftast talade om erforderlig solvensmarginal, ledde det till vissa missförstånd.
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2. TOLKNING OCH FÖRARBETEN
 

2.1 Tolkning av FRL och Solvens II1

„Gesetze sind wie Würste, man sollte besser  
nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden“

Otto von Bismark, 1871–18902

Sammanfattning

•	 Sverige	är	unikt	genom	den	stora	vikt	som	traditionellt	har	lagts	vid	förarbeten.	
Svensk	lagtext	är	i	allmänhet	kort	och	koncis,	därför	att	närmare	riktlinjer	om	
tillämpningen	kan	lämnas	i	förarbetena.

•	 Europeiska	Unionens	(EU)	förordningar	gäller	som	lag	i	Sverige	och	saknar	
svenska	förarbeten.	De	lagändringar	som	föranletts	av	EU-direktiv	har	dock	
alltid	svenska	förarbeten.		

•	 De	uttalanden	som	görs	av	lagstiftaren	vid	genomförande	av	EU-direktiv	
har	stor	betydelse	för	tillämpningen	i	Sverige.	Dessa	uttalanden	är	dock	inte	
auktoritativa	på	det	sätt	som	gäller	förarbetsuttalanden	till	svensk	lagstiftning	
utan	EU-bakgrund.

•	 EU:s	direktiv	har	olika	s.k.	harmoniseringsnivåer:	Minimiharmonisering	
innebär	att	direktivet	ger	utrymme	för	nationella	regler	som	går	längre	än	
bestämmelserna	i	direktivet.	Maximiharmonisering	innebär	att	direktivet	anger	
en	nivå	som	nationella	regler	får	underskrida	genom	att	föreskriva	lägre	krav.	
Fullharmonisering	innebär	att	det	inte	är	tillåtet	för	de	enskilda	medlemsstaterna	
att	införa	en	reglering	som	avviker	från	bestämmelserna	i	direktivet,	vare	sig	
genom	att	ställa	högre	eller	lägre	krav.	

•	 Beroende	på	harmoniseringsnivå	är	en	strikt	EU-rättslig	tolkning	inte	alltid	
relevant	för	att	bedöma	den	nationella	lagstiftning	som	genomför	ett	direktiv.

•	 Direktiv	2009/138/EG	(Solvens	II-direktivet)	innehåller	dels	regler	som	utgör	
en	konsolidering	av	tidigare	direktiv	inom	försäkringsområdet,	dels	de	egentliga	
Solvens	II-reglerna.

1	 	För	värdefulla	synpunkter	på	detta	avsnitt	riktas	ett	varmt	tack	till	professor		
Erik	Lagerlöf.
2	 	Svensk	översättning:	Det är med lagar som med korv, man mår bäst av att inte veta  
hur de blir till.
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•	 Den	proposition	som	genomför	Solvens	II-direktivet	behandlar	inte	alls	
konsolideringsdelen	av	Solvens	II-direktivet,	utan	lagstiftaren	förutsätter	att		
det	i	denna	del	inte	föreligger	några	materiella	ändringar.

•	 För	tolkning	av	de	egentliga	delarna	av	Solvens	II-regelverket,	inbegripet	de	
delar	av	försäkringsrörelselagen	(2010:2043)	(FRL)	som	genomför	desamma,	
saknar	de	svenska	förarbetena	betydelse	som	rättskälla	och	en	tolkning	bör	
ske	enligt	EU-rättsliga	principer.	De	svenska	förarbetena	får	dock	anses	utgöra	
kvalificerade	tolkningar	av	direktivet	och	har	i	så	motto	stor	betydelse	för	
tillämpningen	i	Sverige.

•	 Man	kan	särskilja	fyra	centrala	tolkningsprinciper	som	tillämpas	av	EU-
domstolen:	1)	språklig tolkning,	2)	systematisk tolkning,	3)	historisk tolkning  
och 4) funktionell (teleologisk) tolkning.

•	 I	internationell	litteratur	anges	ofta	att	en	ändamålsinriktad	(teleologisk, purposive)	
tolkning	av	Solvens	II-direktivet	endast	bör	ske	mot	bakgrund	av	de	i	direktivets	
ingress	angivna	skälen	som	föregår	de	egentliga	bestämmelserna	‒	artiklarna		
‒	i	direktivet.	Förarbetena	börjar	dock	få	större	betydelse	för	tolkningen.

Nyckelbegrepp

Egentliga Solvens II-artiklarna De artiklar som räknas upp i artikel 309.1 
första stycket i Solvens II-direktivet och som 
medlemsstaterna ska ”sätta i kraft”.

Fullharmonisering   
(Full harmonization)

Det är inte tillåtet för de enskilda 
medlemsstaterna att införa en reglering som 
avviker från bestämmelserna i direktivet, vare 
sig genom att ställa högre eller lägre krav. 

Funktionell (teleologisk)  
tolkning (Purposive (teleological) 
interpretation)

Ändamålsinriktad tolkning mot bakgrund av 
en bestämmelses grundläggande funktion och 
effekter inom det EU-rättsliga regelverket.

Harmoniseringsnivå  
(Harmonization level)

Det utrymme som ett EU-direktiv ger för 
nationella regler. I huvudsak skiljer man på 
minimi-, maximi- och fullharmonisering.

Historisk tolkning  
(Historical interpretation)

Tolkning mot bakgrund av en bestämmelses 
tillkomsthistoria och syfte.

Ingresser (Recitals) De skäl som anges i inledningen till EU-direktiv 
och –förordningar.

Konsolideringsartiklarna De artiklar som räknas upp i artikel 311 
tredje stycket i Solvens II-direktivet och som 
konsoliderar de äldre direktivbestämmelser 
som redan är genomförda i nationell 
lagstiftning.

Maximiharmonisering   
(Maximum harmonization)

Direktivet anger en nivå som nationella regler 
får underskrida genom att föreskriva lägre krav.

Minimiharmonisering  
(Minimum harmonization)

Direktivet ger utrymme för nationella regler 
som går längre än bestämmelserna i direktivet.

Skälen Se Ingresser.

Språklig tolkning  
(Textual [grammatical] 
interpretation)

Texttrogen tolkning utifrån en bestämmelses 
ordalydelse och grammatikaliska innebörd  
mot bakgrund av satsstrukturen.

Systematisk tolkning   
(Systematic interpretation)

Tolkning mot bakgrund av den logiska  
strukturen i en bestämmelses utformning, 
bestämmelsens systematiska placering i 
rättsakten och bestämmelsens relation till 
närliggande bestämmelser inom och utom  
den ifrågavarande rättsakten.

Teleologisk tolkning Se funktionell tolkning.

	

2.1.1 De svenska förarbetenas betydelse  
för tolkning av FRL 
Sverige	är	unikt	genom	den	stora	vikt	som	traditionellt	har	lagts	vid	förarbeten.	
Detta	förhållande	har	påverkat	utformningen	av	både	lagtexten	och	förarbetena;	
lagstiftaren	har	utgått	från	att	lagtexten	kan	hållas	kort	och	koncis,	därför	att	
närmare	riktlinjer	om	tillämpningen	kan	lämnas	i	förarbetena.3

Den	nya	lagstiftningstekniken	i	FRL	innebar	bl.a.	att	den	associationsrättsliga	
regleringen	för	försäkringsaktiebolag	i	huvudsak	knöts	till	aktiebolagslagen	
(2005:551)	(ABL).	Motsvarande	reglering	för	ömsesidiga	försäkringsbolag		
och	försäkringsföreningar	knöts	i	varierande	utsträckning	till	den	dåvarande		
lagen	(1987:667)	om	ekonomiska	föreningar,	vilken	2018	ersattes	av	en	ny	lag		
om	ekonomiska	föreningar	(2018:672)	(LEF).	Därmed	kom	förarbetena		
–	motivuttalanden	och	författningskommentarer	–	angående	(gamla)	försäkrings-
rörelselagen	(1982:713)	(GFRL)	och	lagen	(1972:262)	om	understödsföreningar	
(UFL)	att	mista	sin	relevans	för	de	frågor	som	regleras	i	ABL	eller	LEF.	Förarbetena	
till	den	lagstiftning	som	hade	föregått	FRL	har	dock	oförändrad	rättslig	relevans	
för	tolkningen	av	de	associationsrättsliga särregler	och	de	rörelseregler	som	överfördes	
till	FRL	från	GFRL.	Detta	innebar	bl.a.	att	de	regler	som	ansågs	ha	överförts	
”oförändrade i sak”	till	FRL,	inte	behandlades	i	propositionen	till	FRL.	

Motsvarande	gäller	i	huvudsak	även	efter	de	omfattande	ändringar	i	FRL	som	
beslöts	under	2015	för	att	genomföra	Solvens	II-direktivet.	De	associationsrättsliga	
särreglerna	och	flertalet	av	de	rörelseregler	som	inte	avser	tjänstepensionsverksamhet	
eller	frågor	om	solvens,	investeringar	och	grupptillsyn,	liksom	motiven	för	dessa,	
kvarstår	nämligen	oförändrade.	

3	 	Se	Madeleine	Leijonhufvud	i	Finna rätt,	12	uppl.,	2012,	s.	112.
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Kollektivavtalsgrundad försäkring

Under	remissbehandlingen	av	FRL	hade	flera	remissinstanser	gett	uttryck	för	
oro	avseende	regleringen	av	verksamhet	med	kollektivavtalsgrundad försäkring.	
Remissinstanserna	befarade	att	den	nya	lagstiftningstekniken	i	FRL	skulle	medföra	
att	kopplingen	till	motivuttalanden	angående	GFRL	riskerade	att	försvagas	när	
GFRL	upphävdes.	Anledningen	till	att	denna	oro	avsåg	kollektivavtalsgrundad	
försäkring	var	att	väsentliga	avsteg	från	rörelsereglerna	hade	medgetts	under	lång		
tid	i	den	praktiska	tillämpningen	med	stöd	av	vissa	motivuttalanden	(se	vidare	om	
dessa	avsteg	i	avsnitt	3.4.6	i	FörsäkringsrörelseManualen	2014).4	

Trots	flera	framställningar	om	att	kollektivavtalsgrundad	försäkring	borde	
särbehandlas,	innehöll	inte	heller	FRL	några	särskilda	rörelse-	eller	tillsynsregler		
för	sådan	försäkring.5	Under	utskottsbehandlingen	av	propositionen	till	FRL		
togs	frågan	upp	till	förnyat	övervägande	och	föranledde	ett	relativt	utförligt	
förtydligande	uttalande	i	Finansutskottets	betänkande.6	Bland	annat	med	
anledning	av	en	skrivelse	från	Svenskt	näringsliv,	PTK	och	LO,	betonade	
Finansutskottet	att	motivuttalanden	och	författningskommentarer	till	GFRL		
och	UFL	även	fortsättningsvis	skulle	vara	gällande.	

Som	nämnts	ovan,	gäller	motsvarande	i	huvudsak	även	efter	de	omfattande	
ändringar	i	FRL	som	från	och	med	den	1	januari	2016	genomför	Solvens	II-
direktivet	och	Finansinspektionen	har	inte	identifierat	någon	påverkan	på	tidigare	
praxis	i	någon	specifik	fråga.7	De	associationsrättsliga	särreglerna	och	flertalet	av	
de	rörelseregler	som	inte	avser	tjänstepensionsverksamhet	eller	frågor	om	solvens,	
investeringar	och	grupptillsyn,	liksom	motiven	för	dessa,	kvarstår	nämligen	
oförändrade.	När	det	gäller	tolkning	av	de	nya	regler	i	FRL	som	genomför	Solvens		
II-direktivets	egentliga	solvensreglering,	ligger	det	däremot	till	på	ett	annat	sätt,		
vilket	utvecklas	närmare	i	följande	avsnitt.	

2.1.2 De svenska förarbetenas betydelse  
för tolkning av Solvens II
Solvens	II-direktivet	har	genomförts,	dels	genom	ändring	av	FRL,	dels	genom	EU-
förordningar.	Förordningarna	gäller	som	lag	i	Sverige	och	saknar	således	svenska	
förarbeten.	De	lagändringar	som	föranletts	av	EU-direktiv	har	dock	alltid	svenska	för-	
arbeten.	Det	ankommer	på	Sverige	att	implementera	de	direktiv	som	kommer		
från	EU	genom	svensk	lag	och	det	är	riksdagen	som	stiftar	den	aktuella	lagen		
(1	kap.	4	§	regeringsformen),	varför	regeringen	i	dessa	fall	måste	framlägga	och	
motivera	lagförslagen.	De	uttalanden	som	då	görs	om	tolkning	av	EU:s	rättsakter		
har	därför,	i	praktiken,	stor	betydelse	för	tillämpningen	i	Sverige.	Dessa	uttalanden	

4	 	Per	Johan	Eckerberg,	FörsäkringsrörelseManualen 2014,	Stockholm	2014	
(FörsäkringsrörelseManualen	2014).	Se	även	SOU	1998:7	Översyn	av	rörelse-	och	tillsynsregler	
för	kollektiva	försäkringar	och	prop.	1998/99:87	s.	317–324.
5	 	Se	prop.	2009/10	s.	225.
6	 	Se	Finansutskottets	betänkande	2010/11:FiU8	s.	24	ff.
7	 	Information	från	Finansinspektionen	genom	Freddy	Nyberg	våren	2019.

ska	dock	inte	uppfattas	som	auktoritativa	på	det	sätt	som	gäller	förarbetsuttalanden	
till	svensk	lagstiftning	utan	EU-bakgrund.	Detta	följer	av	principen	om	EU-rättens		
företräde	och	ingen	av	de	tolkningsprinciper	som	hittills	har	tillämpats	av	
Europeiska	unionens	domstol	(EU-domstolen)	fäster	något	avseende	vid	förarbetena	
till	den	nationella	lagstiftning	som	genomfört	EU:s	direktiv	(se	vidare	i	följande	
avsnitt).8	Vilken	tolkning	som	görs	av	regeringen,	riksdagen	eller	domstolarna		
i	Sverige	saknar	därför	egentlig	betydelse	ur	en	EU-rättslig	synvinkel.9	

När	det	gäller	den	praktiska	tillämpningen	i	försäkringsbranschen	kan	man	
notera	att	de	flesta	försäkringsföretag	brukar	lösa	sina	frågor	i	dialog	med	
Finansinspektionen	och	proaktivt	vidta	självrättelse	när	det	uppfattas	som	påkallat.	
Prövning	i	domstol	är	ovanligt.	Man	kan	säga	att	försäkringsföretagen,	i	högre	eller	
lägre	grad,	uppfattar	Finansinspektionens	styrmedel	och	inställning	som	bindande	
och	också	följer	dessa	utan	att	ta	ställning	i	det	enskilda	fallet.	Det	lämpliga	i	detta	
förhållande	har	då	och	då	blivit	föremål	för	diskussion	och	ställer	i	vart	fall	höga		
krav	på	tydlighet	i	Finansinspektionens	kommunikation.10	

Som	utvecklas	närmare	nedan	innehåller	Solvens	II-direktivet	regler	med	varierande	
s.k.	harmoniseringsnivå.	Bland	annat	finns	det	regler	i	direktivet	som	endast	anger	
en	lägsta	nivå,	vilken	kan	överskridas	genom	nationell	lagstiftning,	samt	regler	
som	medger	olika	alternativa	lösningar	på	nationell	nivå.	I	dessa	fall	kan	det	finnas	
anledning	att	tolka	såväl	direktivtexten	(enligt	EU-rättsliga	tolkningsprinciper)	
som	den	utfyllande	svenska	lagtexten	(enligt	de	svenska	förarbetena).	I	flertalet	fall,	
när	det	gäller	Solvens	II-direktivet,	är	det	dock	inte	tillåtet	för	medlemsländerna	
att	avvika	från	bestämmelserna	i	direktivet.	I	sådana	fall	blir	endast	EU-rättsliga	
tolkningsprinciper	relevanta.			

Harmoniseringsnivåer

EU:s	direktiv	har	olika	s.k.	harmoniseringsnivåer,	dvs.	olika	nivåer	för	i	vilken	
utsträckning	medlemsstaterna	kan	avvika	från	direktivtexten.	Man	brukar	
skilja	på	tre	olika	nivåer;	minimiharmonisering,	maximiharmonisering	och	
full	harmonisering.	Med	minimiharmonisering	avses	att	direktivet	ger	utrymme	
för	nationella	regler	som	går	längre	än	bestämmelserna	i	direktivet.11	Med	
maximiharmonisering	avses	att	direktivet	anger	en	nivå	som	nationella	regler	får	
underskrida	genom	att	föreskriva	lägre	krav.12	Slutligen	avses	med	fullharmonisering	
att	det	inte	är	tillåtet	för	de	enskilda	medlemsstaterna	att	införa	en	reglering	som	
avviker	från	bestämmelserna	i	direktivet,	vare	sig	genom	att	ställa	högre	eller	lägre	
krav.13	Även	vid	fullharmonisering	förekommer	det	dock	att	medlemsstaterna	kan	
välja	mellan	olika	alternativa	modeller	och	att	avvikelser	tillåts	i	vissa	specifika	frågor.	
Det	nationella	handlingsutrymmet	påverkas	dessutom	av	de	bemyndiganden	som	
direktivet	ger	till	Europeiska	kommissionen	(Kommissionen).

8	 	Se	Ulf	Bernitz	och	Anders	Kjellgren,	Europarättens grunder,	5	uppl.,	Kap.	5.	
9	 	Se	Madeleine	Leijonhufvud	i	Finna rätt,	12	uppl.,	2012,	s.	113.
10	 	Se	FörsäkringsrörelseManualen 2014	s.	735	f.	
11	 	Se	SOU	2011:68	s.	56	och	Meinrad	Dreher	i	Treatises on Solvency II	s.	5.
12	 	Se	Meinrad	Dreher	i	Treatises on Solvency II s.	6.
13	 	Se	prop.	2015/16:9	s.	178	och	Meinrad	Dreher	i	Treatises on Solvency II	s.	6	f.
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Som	påpekats	ovan	innebär	detta	att	en	strikt	EU-rättslig	tolkning	inte	alltid	är	
relevant	för	att	bedöma	delar	av	den	nationella	lagstiftning	som	genomför	ett	direktiv.

Konsolideringsartiklarna

Solvens	II-direktivet	innehåller	dels	regler	som	utgör	en	konsolidering	av	tidigare	
direktiv	inom	försäkringsområdet	och	dels	de	egentliga	Solvens	II-reglerna.	
Uppdelningen	framgår	av	artiklarna	309	och	311.	De	artiklar	som	räknas	upp		
i	artikel	311,	tredje	stycket,	är	de	artiklar	som	anses	ingå	i	den	s.k.	konsolideringen.	
Detta	framgår	av	att	direktivet	endast	föreskriver	att	dessa	artiklar	ska	”tillämpas”,	
dvs.	direktivet	utgår	från	att	bestämmelserna	redan	är	genomförda	i	nationell	
lagstiftning.	

Vilka	artiklar	i	Solvens	II-direktivet	som	konsoliderar	vilka	äldre	direktiv-
bestämmelser,	framgår	av	en	till	direktivet	fogad	korsreferenstabell,	Bilaga	VII.		
Gemensamt	för	dessa	äldre	direktivbestämmelser	är	att	de	bygger	på	minimi-
harmonisering.14	Att	avsikten	inte	har	varit	att	ändra	på	denna	harmoniseringsnivå	
framgår	av	att,	som	nämnts	ovan,	direktivet	inte	innehåller	något	särskilt	krav	
på	att	dessa	artiklar	ska	genomföras	i	nationell	rätt,	utan	endast	tillämpas.	För	
tolkning	av	de	av	FRL:s	bestämmelser	som	kan	anses	motsvara	denna	del	av	
Solvens	II-direktivet,	kan	därför	de	tidigare	svenska	förarbetena	vara	av	betydande	
relevans.	Den	proposition	som	genomför	Solvens	II-direktivet	behandlar	således	
inte	alls	konsolideringsdelen	av	Solvens	II-direktivet,	utan	lagstiftaren	förutsätter		
att	det	i	denna	del	inte	föreligger	några	materiella	ändringar.15	Man	kan	dock	
konstatera	att,	i	många	fall,	såväl	systematiken	för	placering	av	reglerna,	som		
deras	ordalydelse,	har	förändrats.	Det	är	därför	inte	självskrivet	att	regeringens	
antagande	i	detta	avseende	stämmer.

De egentliga Solvens II-artiklarna

De	artiklar	som	räknas	upp	i	artikel	309.1,	första	stycket,	ska	medlemsstaterna	
”sätta i kraft”.	Det	är	således	dessa	artiklar	som	utgör	de	egentliga	Solvens	II-
reglerna.	Generellt	kan	man,	med	stöd	av	skäl	2	och	11	i	direktivet,	utgå	från	att	
syftet	med	de	nya	reglerna	har	varit	att	undanröja	de	skillnader	som	har	uppstått	
mellan	de	lagregler	som	gäller	för	försäkringsföretag	i	de	olika	medlemsstaterna.	
Flertalet	av	de	nya,	egentliga	Solvens	II-bestämmelserna,	har	därför	karaktär	av	
fullharmonisering.16	I	många	fall	framgår	detta	även	av	att	direktivet	i	dessa	delar		
ger	befogenhet	till	Europeiska	kommissionen	(Kommissionen)	att	anta	
delegerade akter	med	närmare	bestämmelser	eller	genomförandeakter	med	s.k.	
tekniska standarder.	På	dessa	områden	är	det	således	inte	tillåtet	för	de	enskilda	
medlemsstaterna	att	införa	en	reglering	som	avviker	från	bestämmelserna		
i	direktivet	eller	de	delegerade	akter	eller	genomförandeakter	som	antagits	av	
Kommissionen	i	form	av	en	förordning	och	ett	flertal	genomförandeförordningar.17	
För	tolkning	av	dessa	delar	av	Solvens	II-regelverket	saknar	de	svenska	förarbetena	
betydelse	som	rättskälla	och	en	tolkning	bör	ske	helt	enligt	EU-rättsliga	principer	

14	 	Se	SOU	2011:68	s.	588	och	prop.	2015/16:9	s.	177.
15	 	Se	prop.	2015/16:9	s.	200.
16	 	Se	SOU	2011:68	s.	56.
17	 	Se	prop.	2015/16:9	s.	178.

(se	nedan).	Detsamma	gäller	de	delar	av	FRL	som	genomför	de	egentliga	Solvens	
II-bestämmelserna.	De	svenska	förarbetena	får	dock	anses	utgöra	kvalificerade	
tolkningar	av	direktivet	och	har	i	så	motto	stor	praktisk	betydelse	för	tillämpningen	
i	Sverige.	Av	denna	anledning	kommer	kommentarerna	till	FRL	i	de	följande	
avsnitten	att	i	första	hand	framhålla	vad	som	framgår	av	Solvens	II-direktivet,	för		
att	därefter	återge	hur	direktivet	har	tolkats	av	regeringen.

Det	bör	noteras	att	det	bland	de	egentliga	Solvens	II-artiklarna	i	Solvens	II-direktivet	
finns	inte	mindre	än	46	olika	regler	av	minimikaraktär	där	medlemsstaterna	
uttryckligen	ges	möjlighet	att	föreskriva	en	högre	standard	(se	t.ex.	artikel	35.1	
andra	meningen	”Sådana uppgifter ska minst omfatta	…”).18	Vidare	är	några	av	de	
egentliga	Solvens	II-artiklarna	utformade	på	ett	sätt	som	medger	betydande	nationella	
avvikelser	(se	t.ex.	artikel	213–217	om	grupptillsyn	”Grupptillsynsmyndigheten får 
besluta	…”	samt	artikel	304	om	undergruppen	durationsbaserade	aktiekursrisker	
”Medlemsstaterna får auktorisera	…”).19	I	sådana	avseenden	kan	det	således	finnas	
skäl	att	beakta	såväl	EU-rättsliga	tolkningsprinciper	som	de	svenska	förarbetena.	

Slutligen	är	det	värt	att	notera	att	även	Solvens	II-förordningen	innehåller	flera	
regler	av	minimikaraktär.	Således	ska	t.ex.	kassaflödesprognosen	som	används		
vid	beräkningen	av	bästa	skattningen	omfatta	”minst följande kassaflöden”		
(artikel	28)	och	försäkrings-	och	återförsäkringsföretag	”får ersätta”	(artikel	149.5)	
samt	”får, efter egen bedömning, betrakta”	(artikel	189.4)	osv.	Man	kan	dock	fråga		
sig	om	man	därigenom	har	öppnat	för	nationella	lagstiftningsåtgärder	eller	om	
avsikten	endast	har	varit	att	ge	en	anvisning	om	tillämpningen.

2.1.3 EU-rättslig tolkning av Solvens II
Tolkningsprinciper

Enligt	Ulf	Bernitz	kan	man	särskilja	fyra	centrala	tolkningsprinciper	som	
tillämpas	av	EU-domstolen:	1) språklig tolkning	(texttrogen	tolkning	utifrån	
den	aktuella	bestämmelsens	ordalydelse	och	grammatikaliska	innebörd	mot	
bakgrund	av	satsstrukturen),	2)	systematisk tolkning (tolkning	mot	bakgrund	av	
den	logiska	strukturen	i	den	aktuella	bestämmelsens	utformning,	bestämmelsens	
systematiska	placering	i	rättsakten	och	bestämmelsens	relation	till	närliggande	
bestämmelser	inom	och	utom	den	ifrågavarande	rättsakten),	3)	historisk tolkning	
(tolkning	mot	bakgrund	av	en	bestämmelses	tillkomsthistoria	och	syfte)	och	
4)	funktionell (teleologisk) tolkning (ändamålsinriktad	tolkning	mot	bakgrund	
av	en	bestämmelses	grundläggande	funktion	och	effekter	inom	det	EU-rättsliga	
regelverket).20	

Språkversioner

När	det	gäller	språklig tolkning	bör	man	notera	att	EU:s	rättsakter	publiceras		
i	23	språkversioner.	EU-domstolen	har	slagit	fast	att	alla	språkversioner	är	lika	

18	 	Se	Meinrad	Dreher	i	Treatises on Solvency II	s.	12.
19	 	Se	Meinrad	Dreher	i	Treatises on Solvency II	s.	11	med	hänvisningar	i	not	20.
20	 	Se	Ulf	Bernitz	i	Finna rätt,	12	uppl.,	2012,	s.	73	f.	och	Europarättens grunder,	5	uppl.,	
2014,	s.	185.
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autentiska.	Avviker	språkversionerna	från	varandra	ska	de	tolkas	enhetligt	och	mot	
den	allmänna	uppbyggnaden	av	och	syftet	med	den	reglering	i	vilken	bestämmelsen	
ingår.	För	att	fastställa	syftet	och	ändamålet	med	regleringen	jämför	domstolen	
många	gånger	de	olika	språkversionerna.	En	felöversättning	i	en	språkversion	rättas	
därför	sällan,	utan	texten	får	tolkas	och	tillämpas	med	bortseende	från	felet	och	
med	ledning	av	andra	språkversioner.	21	Att	lösa	ett	tolkningsproblem,	t.ex.	i	FRL	
eller	i	Solvens	II-förordningen,	genom	att	enbart	analysera	formuleringarna	i	de	
svenska	språkversionerna	av	Solvens	II-direktivet	eller	Solvens	II-förordningen,	är	
därför	riskabelt.	De	svenska	språkversionerna	av	direktivet	och	förordningen,	liksom	
genomförandeförordningarna,	utgör	i	realiteten	inget	annat	än	översättningar	
från	engelska.	Vid	genomförandet	av	Solvens	II-direktivet	gick	regeringen	därför	
så	långt	att	man	i	motiven	angav	att	"det krävs språkliga justeringar när ett engelskt 
ord har översatts på olika sätt i olika bestämmelser".	Således	har	regeringen	i	flera	
avseenden	helt	bortsett	från	den	svenska	språkversionen	och	i	stället	genomfört	den	
engelska	språkversionen	i	FRL,	så	som	regeringen	ansåg	att	denna	version	borde	ha	
översatts	till	svenska.	Med	beaktande	av	vad	som	sagts	ovan	om	alla	språkversioners	
autenticitet	kan	detta	dock	förefalla	som	en	tveksam	metod.	I	sammanhanget	är	det	
även	värt	att	notera	att	EU-domstolens	arbetsspråk	är	franska	och	att	exempelvis		
det	språk	som	används	i	den	medlemsstat	från	vilken	ärendet	kommer	får	stor	
betydelse	i	det	enskilda	fallet.	

Försäkringstekniska principer 

Solvens	II-reglerna	har	till	stor	del	baserats	på	försäkringstekniska	överväganden.	
Man	skulle	därför	kunna	fråga	sig	om	Solvens	II-regelverkets	tekniska	karaktär	
innebär	att	försäkringstekniska	principer	ska	beaktas	som	ytterligare	en	
tolkningsprincip?	Britta	Behrendt	Jonsson	har,	i	sin	avhandling	The Solvency II  
Capital Requirement for lnsurance Groups,	pekat	på	det	förhållandet	att	
försäkringsregleringens	lagstiftningsprocess	är	uttalat	teknisk,	dominerad	av	
aktuarier	och	i	många	avseenden	resultatet	av	kompromisser.	Därefter	har	
det,	enligt	henne,	uppstått	en	uppfattning	om	Solvens	II	bland	de	företag	och	
tillsynsmyndigheter	som	tillämpar	regelverket,	en	"practitioners understanding".	
Eftersom	tolkningsfrågor	avseende	försäkringsreglering	sällan	avgörs	i	domstol,	
utvecklas	praktikernas	uppfattning	om	regelverket	till	"law in action",	i	motsats	
till	"law in the books".	Behrendt	Jonsson	menar	dock	att	det	skulle	strida	mot	
legalitetsprincipen	att	helt	förlita	sig	på	aktuarier	och	andra	experter	vid	tolkningen	
av	Solvens	II.	Hon	menar	att	det	skulle	innebära	en	förskjutning	av	makten	över	
regelverket	till	Solvens	II-direktivets	adressater,	som	inte	skulle	leda	till	ökad	
klarhet,	utan	gå	ut	över	förutsebarheten.	Behrendt	Jonsson	anser	därför	att	den	
omständigheten	att	Solvens	II-regelverket	är	tekniskt	komplicerat	inte	utgör	ett		
skäl	att	avvika	från	de	ovan	angivna	gängse	tolkningsprinciperna.22

21	 	Se	Ulf	Bernitz	i	Europarättens grunder,	5	uppl.,	2014,	s.	62	och	189	f.
22		 Britta	Behrendt	Jonsson,	The Solvency II Capita! Requirementfor lnsurance Groups – 
On the Tension Between Regulatory Law and Company Law,	Linköping	University,	2018,		
(Behrendt	Jonsson)	s.	22	ff.	

Ingresser 

I	litteratur	om	Solvens	II	anges	oftast	att	en	ändamålsinriktad	(teleologisk, purposive)	
tolkning	av	Solvens	II-direktivet	bör	ske	mot	bakgrund	av	de	i	direktivets	ingress	
angivna	skälen	som	föregår	de	egentliga	bestämmelserna	–	artiklarna	–	i	direktivet.23	
Skälen	är	inte	juridiskt	bindande	men	utgör	ändå	en	del	av	själva	rättsakten.24	
Skälen	är	därför	generellt	av	mycket	stor	vikt	vid	den	tolkning	som	EU-domstolen	
gör,	en	uppfattning	om	tolkning	av	EU:s	rättsakter	som	finner	stöd	även	i	svensk	
doktrin.25	Skälen	kan	många	gånger	vara	detaljerade	och	det	saknas	inte	exempel	
på	avgöranden	där	en	mening	eller	fras	från	skälen	fått	avgörande	betydelse.		
I	Solvens	II-regelverket	är	ingresserna	till	de	olika	rättsakterna	dessutom	relativt	
omfattande;	24	sidor	till	Solvens	II-direktivet,	10	sidor	till	direktiv	2014/51/EU	
(Omnibus	II-direktivet)	och	15	sidor	till	Kommissionens	delegerade	förordning		
2015/35	(EU)	(Solvens	II-förordningen).	

Britta	Behrendt	Jonsson	varnar	för	att	enbart	förlita	sig	på	skälen.	Hon	framhåller	
att	dessa	ofta	endast	återger	direktivtexten	eller	är	motiverade	av	politiska	
kompromisser.26	Av	regeringens	proposition	med	lagförslag	om	genomförande	av	
Solvens	II-direktivet,	prop.	2015/16:9,	framgår	dock	att	regeringen	till	mycket	stor	
del	har	baserat	sin	tolkning	av	direktivet	på	skälen.	I	vissa	fall	vilar	den	svenska	
lagtexten	uteslutande	på	skälen.	

Detta	är	inte	helt	oproblematiskt.	I	t.ex.	10	kap.	4	§	FRL	definieras	de	fyra	
funktioner	som	ska	anses	vara	centrala funktioner.	I	avsaknad	av	en	uttrycklig	
definition	av	dessa	i	direktivet,	har	regeringen	här	förlitat	sig	på	en	tolkning	
av	bestämmelsernas	ändamål	baserad	på	skäl	33	och	34.27	Möjligen	utgör	det	
en	övertolkning	av	skälen.	Lagstiftaren	i	England	och	Tyskland	har	i	detta	fall	
valt	att	i	stället	tolka	direktivet	mot	bakgrund	av	förarbetena.28	Det	har	fått	till	
följd	att	frågan	om	vilka	funktioner	som	är	att	anse	som	centrala	har	fått	en	
lösning	i	Sverige	som	avviker	från	regleringen	i	England	och	Tyskland.	Vidare	
har	den	svenska	regleringen	kommit	att	avvika	från	Europeiska	försäkrings-	och	
tjänstepensionsmyndighetens	(Eiopas)	riktlinjer	i	detta	avseende.29	Detta	skulle	
således	kunna	vara	en	fråga	som	EU-domstolen	vid	tillfälle	måste	bedöma.

23	 Se	t.ex.	Geoffrey	Maddock	i	A Practitioner 's Guide to Solvency II,	s.	41	och Meinrad 
Dreher i Treatises on Solvency 11	s.	144	f.	
24		 Se	Ulf	Bernitz	i	Europarättens grunder,	5	uppl.,	2014,	s.	187.	
25		 Se	Ulf	Bernitz	och	Madeleine	Leijonhufvud	i	Finna rätt,	12	uppl.,	2012,	s.	73	och	114	
samt	Ulf	Bernitz	i	Europarättens grunder,	5	uppl.,	2014,	s.	187.		 		
26		 Se	Behrendt	Jonsson	s.	25.			 		
27		 Se	prop.	2015/16:9	s.	216.			 		
28		 I	detta	fall	Consultation Paper on the Proposalfor Guidelines on the System oj Governance	
[CP-13/08],	s.	5.	Se	angående	regleringen	i	England;	Geoffrey	Maddock,	A Practitioner 's Guide 
to Solvency 11,	Sweet	&	Maxwell	2016,	s.	369	och	angående	regleringen	i	Tyskland;	Meinrad	
Dreher,	Treatises on Solvency 11,	Springer-Verlag	2015,	s.	224.	 		
29		 Eiopa	anger	i	sina	Riktlinjer för företagsstyrning	att	"minst"	de	fyra	funktioner	som	anges	
i	10	kap.	4	§	FRL	ska	anses	utgöra	nyckelfunktioner.	Eiopa	tillägger	"personer anses dessutom 
ha nyckelfunktioner om de utför funktioner av särskild vikt för företaget med avseende på dess 
verksamhet och organisation".	 		
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3. ÖVERORDNADE PRINCIPER 

“Those are my principles, and if you don’t like them... well,  
I have others”

Groucho Marx (1890–1977) 

Oavsett den egentliga solvensreglering som kommer till uttryck i försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) i dess lydelse efter den 31 december 2015 (FRL),  
direktiv 2009/138/EG (Solvens II-direktivet), förordning (EU) 2015/35  
(Solvens II-förordningen), Finansinspektionens föreskrifter och övriga tillämpliga 
regelverk, finns ett antal solvensrelaterade principer som gäller utöver, samtidigt 
med eller som undantag från denna reglering. Dessa överordnade principer har 
samlats i detta avsnitt enligt följande.

I avsnitt 3.1 nedan beskrivs den s.k. proportionalitetsprincipen. Den innebär att en 
solvensregel inte alltid ska tillämpas enligt sin ordalydelse, utan med hänsyn till 
arten, omfattningen och komplexiteten i försäkringsföretagets risker. Därigenom 
kan man säga att proportionalitetsprincipen utgör ytterligare en undantagsregel.  

I avsnitt 3.2 nedan behandlas den övergripande regleringen av frågan om 
lämplighet. Frågeställningen ska hanteras på ett likartat sätt vare sig det gäller 
styrelseledamöter, verkställande direktören eller personer som arbetar i eller 
ansvarar för vissa funktioner samt såväl när det är fråga om den löpande 
verksamheten som när tillstånd att bedriva försäkringsrörelse söks. Även en 
förvärvares lämplighet att äga ett försäkringsaktiebolag ska prövas.

I avsnitt 3.3‒3.6 nedan beskrivs ett antal rörelseregler vilka, trots den omfattande 
solvensregleringen i sig, kan anses vara av central betydelse för solvensregleringens 
tillämpning och effektivitet; stabilitetsprincipen (avsnitt 3.3), kravet på god 
försäkringsstandard (avsnitt 3.4) och upplåningsbegränsningen (avsnitt 3.5). 
Gemensamt för dessa rörelseregler är att de inte är resultatet av genomförande 
av Solvens II-direktivet.
 
Slutligen, i artiklarna 3 och 5–12 i Solvens II-direktivet undantas vissa särskilt 
angivna typer av verksamheter, tjänster och organisationer från direktivets 
tillämpningsområde. Av artikel 4 i Solvens II-direktivet framgår kriterierna för  
att ett försäkringsföretag ska vara undantaget från direktivet på grund av storlek.  
Det betyder dock inte att de är undantagna från solvensregler. I avsnitt 3.7  
nedan har det svenska genomförandet av undantagen – och vad som ska gälla  
i stället – sammanfattats. 
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3.1 Proportionalitet

“All I want in life is an unfair advantage”
Maurice Raymond ”Hank” Greenberg, styrelseordförande och 

CEO American International Group (AIG) 1968–2005 1

Sammanfattning

• En uttrycklig, allmän proportionalitetsprincip har införts i FRL (4 kap. 5 § 
FRL). Den gäller vid tillämpningen av de rörelserättsliga reglerna om tillgångar, 
skulder, försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas, kapitalkrav, 
interna modeller, företagsstyrning, tillsyn samt grupptillsyn och innebär att 
dessa bestämmelser ska tillämpas med beaktande av arten, omfattningen och 
komplexiteten i företagets risker.

• Proportionalitetsprincipen ska inte gälla de delar av FRL som inte grundar 
sig på Solvens II-direktivet. Principen gäller inte heller vid genomförandet 
av de krav i direktivet som på grund av sitt innehåll inte kan ändras genom 
proportionalitetsöverväganden.

• Vid sidan av proportionalitetsprincipen i 4 kap. 5 § FRL finns flera andra 
proportionalitetsregler, t.ex. stabilitetsprincipen (4 kap. 1 § FRL).

• Någon särskild proportionalitetsregel med avseende på gruppförsäkringar  
och kollektivavtalade försäkringar har inte införts.

• Utöver den allmänna proportionalitetsprincipen och de andra 
proportionalitetsreglerna i FRL, gäller den allmänna förvaltningsrättsliga 
proportionalitetsprincipen i 5 § tredje stycket förvaltningslagen (2017:900),  
som innebär att en myndighet endast får ingripa i ett enskilt intresse om 
åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Vidare får myndighetens 
ingrepp aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast  
om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som  
kan antas uppstå för den som ingreppet riktas mot. 

• Bestämmelser i FRL eller EU-förordningar som avviker från den allmänna 
förvaltningsrättsliga proportionalitetsprincipen i förvaltningslagen, gäller  
före bestämmelserna i förvaltningslagen.

1  I februari 2017 förliktes Hank Greenberg och Howard Smith (AIGs tidigare CFO) med 
staten New York efter 11 års rättstvister initierade av New Yorks dåvarande statsåklagare Eliot 
Spitzer. I förlikningsavtalet medgav Greenberg och Smith att bokföringen i AIG var felaktig 
och missvisande och accepterade att betala 9,9 miljoner USD i böter. Detta var dock en bråkdel 
av vad staten New York hade yrkat och ursprungligen framställda anklagelser om bedrägeri togs 
tillbaka (källa: The New York Times 10 februari 2017).

Tillämpliga regler

• 4 kap. 1, 3 och 5 §§, 8 kap. 11 § och 10 kap. 18 § andra stycket FRL

• Skäl 19, 20, 21 och 133 och Art. 29.3–4 samt ett stort antal andra artiklar  
   som hänvisar till art, omfattning och komplexitet i Solvens II-direktivet

• Art. 9, 56, 88, 224, 258, 277 och 328 Solvens II-förordningen

• 4 kap. 5 § tredje stycket förvaltningslagen

• Eiopas Riktlinjer för tillsynens granskningsprocess

• Eiopas Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar  
   (riktlinje 34, 44, 53, 61 och 63)

• Eiopas Riktlinjer för företagsstyrningssystem (riktlinje 6, 9 och 38) 

Motiv 

• CEIOPS-DOC-24/08 Advice to the European Commission on the Principle of                       
   Proportionality in the Solvency II Framework Directive Proposal, May 2008.

• CEIOPS-DOC-72-10, 29 January 2010, CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing              
   Measures on Solvency II: Technical Provisions – Article 86 h Simplified methods  
   and techniques to calculate technical provisions.

• CEIOPS-DOC-73/10, 29 January 2010, CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing  
   Measures on Solvency II: SCR Standard formula Article 111 (l) Simplified calculations  
   in the standard formula.

• SOU 2011:68 s. 75 ff.

• Prop. 2015/16:9 s. 226–232

• Prop. 2016/17:180 s. 37 ff. och 57 ff.

Litteratur 

• Britta Behrendt Jonsson, The Solvency II Capital Requirement for Insurance  
   Groups – On the Tension Between Regulatory Law and Company Law, Linköping  
   University, 2018, s. 176 f. 

• Meinrad Dreher, Treatises on Solvency II, Springer 2015, s. 302 ff. och 338 ff.

• Karel van Hulle, Solvency Requirements for EU Insurers – Solvency II is good  
   for you, Cambridge, 2019, s. 178 ff.

• Geoffrey Maddock och Alison Matthews, A Practitioner’s Guide to Solvency II,  
   Thomson Reuters, 2016, s. 16.

• Arne Sandström, Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers,  
   Chapman & Hall, 2011, s. 353 ff.

3.1.1 Den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen

Den grundläggande EU-rättsliga proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen är en av de grundläggande principerna inom EU-
rätten, fastställd i artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).  
Där anges att gemenskapen inte ska vidta någon åtgärd som går utöver vad som  
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är nödvändigt för att uppnå målen i fördraget.2 Principen utvecklas i protokoll 
(nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Principen kan generellt 
sägas vara ett uttryck för att ett agerande ska stå i proportion till målet som ska 
uppnås. Detta gäller även vid införande av reglering på nationell nivå samt vid 
tillämpningen och tillsynen.3

Den särskilda proportionalitetsprincipen i Solvens II-direktivet

Proportionalitetsprincipen omnämns i flera av skälen och artiklarna i Solvens 
II-direktivet.4 Dels direkt genom att det anges att proportionalitetsprincipen ska 
tillämpas (se skäl 19, 20, 21 och 133 samt artikel 29.3-4), dels indirekt genom att 
det på ett stort antal ställen anges att olika åtgärder ”ska stå i proportion till arten, 
omfattningen och komplexiteten hos de inneboende riskerna i verksamheten”.5 Såsom 
principen har formulerats i direktivet står det klart att det är fråga om en, från  
den grundläggande proportionalitetsprincipen i artikel 5.4 i EU-fördraget,  
särskild och mer långtgående princip.6 

Att proportionalitetsprincipen tar sikte på riskerna i verksamheten gäller genom-
gående i direktivet. När det gäller proportionalitetsprincipen och företagsstyrnings-
systemets utformning har dock viss oklarhet uppstått. I artikel 41.2 i den engelska 
versionen av Solvens II-direktivet framgår att företagsstyrningssystemet ska 
utformas med beaktande av ”the nature, scale and complexity of the operations of 
the insurance or reinsurance undertaking” (min understrykning). Här föreligger 
således en hänvisning till verksamheten, även om det framgår av de följande 
artiklarna att det är riskerna i verksamheten som företagsstyrningssystemet ska 
hantera. Mer oklart blir det dock i den svenska språkversionen av direktivet. 
Där påstås att det som ska beaktas varken är riskerna eller verksamheten, utan 
”försäkrings- eller återförsäkringsföretagets” art, storlek och komplexitet. Det är 
naturligtvis olyckligt att en portalbestämmelse om företagsstyrningssystemets 
utformning är felaktigt översatt. Med den tekniska lösning som regeringen valde 
för proportionalitetsprincipens utformning i lagtexten, se nedan, är det dock  
mindre sannolikt att översättningsmisstaget kan leda till någon skada.7

2  ”Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå utöver 
vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen.”
3  Se prop. 2015/16:9 s. 226.
4  I Karel van Hulle, Solvency Requirements for EU Insurers – Solvency II is good for you, 
Cambridge, 2019, (Van Hulle) finns en omfattande uppräkning av bestämmelser i direktivet 
som kan anses beakta proportionalitetsaspekter, se s. 178 ff.
5  Se prop. 2015/16:9 s. 227.
6  Enligt Britta Behrendt Jonsson, The Solvency II Capital Requirement for Insurance 
Groups – On the Tension Between Regulatory Law and Company Law, Linköping University, 
2018, s. 176 f. skulle man kunna ifrågasätta om det är förenligt med den grundläggande 
proportionalitetsprincipen i EU- och EUF-fördragen, att i Solvens II-direktivet formulera en 
annan, särskild proportionalitetsprincip. Hennes slutsats är dock att proportionalitetsprincipen 
i Solvens II-direktivet går längre än den grundläggande principen, varför det är mindre sannolikt 
att man kan ifrågasätta Solvens II-regelverkets regler på grund av bristande proportionalitet.
7  Se prop. 2015/16:9 s. 304.

Solvens II-förordningen 

I Solvens II-förordningen intar proportionalitetsprincipen rangen av 
portalbestämmelse genom förordningens första mening (skäl 1) som lyder 
”Vid tillämpning av kraven i denna förordning bör arten och omfattningen 
av och komplexiteten hos de inneboende riskerna i varje försäkrings- eller 
återförsäkringsföretags verksamhet beaktas.” Här föreligger således inte heller  
någon tvekan om att proportionalitetsprincipen tar sikte på riskerna. Av skäl 1  
får anses följa att proportionalitetsprincipen ska tillämpas på alla bestämmelser  
i Solvens II-förordningen. I förordningens artiklar återfinns dock en rad 
hänvisningar till principen, främst i frågor som rör beräkningen av kapitalbasen 
(artikel 9), solvenskapitalkravet (artikel 88), de försäkringstekniska avsättningarna 
(artikel 56), interna modeller (artikel 224), företagsstyrning (artikel 258), 
kapitaltillägg (artikel 277) samt solvens på gruppnivå (artikel 328). Hänvisningarna 
förefaller vara avsedda att förtydliga hur proportionalitetsprincipen ska beaktas  
i olika avseenden, inte att framhålla att det är särskilt viktigt att principen  
beaktas i just de nämnda avseendena. 

CEIOPS råd

Till ledning för Europeiska kommissionens (Kommissionen) tolkning av 
proportionalitetsprincipen vid utarbetandet av Solvens II-förordningen lämnade 
Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors 
(CEIOPS), föregångare till European Insurance and Occupational Pensions 
Authority (Eiopa), flera och omfattande råd (advice). I ett övergripande råd från 
maj 20088 utvecklade CEIOPS dels vad CEIOPS ansåg att de tre olika kriterierna 
(arten, omfattningen och komplexiteten) innebär, dels hur principen ska tillämpas 
för att beakta kriterierna. CEIOPS råd är relativt detaljerade och går systematiskt 
igenom vad proportionalitet innebär i förhållande till de olika huvudfrågorna i de tre 
pelarna i direktivet. I en övergripande inledning ger man följande sammanfattande 
karaktäristik.9

ARTEN (nature) av riskerna avser de underliggande riskprofilerna hos de 
försäkringar som bolaget tecknar. 

The underlying risk profiles of the classes of business an undertaking is writing,  
e.g. whether it is long or short-tail business, or whether it is a low frequency and  
high severity business or consists of high frequency and low severity risks. 

OMFATTNINGEN (scale) är ett materialitetskrav. 

Relating to the valuation of assets, liabilities or risks, this criterion resembles  
a materiality requirement and the approach applied should ensure an appropriate 
relative or absolute approximation of the theoretically correct value. 

8  Se prop. 2015/16:9 s. 227 med hänvisning till CEIOPS-DOC-24/08 Advice to the 
European Commission on the Principle of Proportionality in the Solvency II Framework 
Directive Proposal, May 2008.
9  Se a. a. s. 6 f.
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KOMPLEXITETEN (complexity) är kopplad till verksamhetens natur. 

Certain kinds of business may dictate the use of more demanding methods or an 
advanced system of governance, in particular a more sophisticated risk management 
system in order to deal properly with all risks the undertaking faces. However, it  
may also be introduced via the investment strategy of the undertaking or because  
the insurer chooses to employ challenging methods or processes in some areas that  
require a commensurate degree of complexity in other areas of the undertaking.  
It is also linked to the complexity in the evaluation of the commitments, for  
example unlimited motor liability, or investment in a complex option, or annuities  
(as opposed to a lump sum), or non-proportional reinsurance (as opposed to  
a straightforward direct insurance business).

För att fastställa vad som är proportionellt ska alla tre kriterierna kombineras  
så att man når en slutsats som är relevant för den risk företaget är exponerat  
mot. 

For instance, a business may well be small-scale but could still include complex 
risk-profiles, or, on the contrary, it may be large-scale with a simple risk-profile 
(uncomplicated, supporting only limited risk). In the first case, it should not be  
allowed to use simplified methods, while the possibility may be considered in  
the second case under very specific circumstances.

Proportionalitetsprincipen följdes upp av CEIOPS i mer specifika råd om 
olika frågor, bl.a. i råd om solvenskapitalkravet (SCR) och de försäkringstekniska 
avsättningarna (FTA).10 Särskilt uppehöll sig CEIOPS vid frågan om hur man 
fastställer omfattningen (scale), det kriterium som innefattar skillnaden mellan 
stora och små risker. Enligt CEIOPS kan man se på omfattningskriteriet på tre olika 
sätt; (i) graden av sårbarhet för en risk (scale = vulnerability to risk = likelihood 
and impact), (ii) graden av sårbarhet vid ett ”worst case scenario” (scale = SCR = 
vulnerability to risk under worst case scenario) och (iii) graden av risk vid en 
bästa skattning (best estimate) av de underliggande åtagandena (scale = size of 
best estimate).11

Förhållandet mellan omfattningen och komplexiteten illustrerade CEIOPS  
med följande figur.

10  Se CEIOPS-DOC-72-10, 29 January 2010, CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing 
Measures on Solvency II: Technical Provisions – Article 86 h Simplified methods and 
techniques to calculate technical provisions och CEIOPS-DOC-73/10, 29 januari 2010, 
CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: SCR Standard formula 
Article 111 (l) Simplified calculations in the standard formula.
11  Se punkterna 3.46 – 3.59 i CEIOPS-DOC-72-10, 29 January 2010, CEIOPS’ Advice 
for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: Technical Provisions – Article 86 h 
Simplified methods and techniques to calculate technical provisions och Arne Sandström, 
Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers, Chapman & Hall, 2011, s. 355 f. 

Komplexiteten/Omfattningen12   [Figur 19]

 

När det gäller själva processen för att komma fram till vad som är en proportionell 
värdering av risker, föreslog CEIOPS ett tillvägagångssätt i tre steg; (i) fastställande av 
arten, omfattningen och komplexiteten av riskerna, (ii) kontroll av om de tillämpade 
värderingsmodellerna i sig kan anses proportionella och (iii) utvärdering av om 
tidigare års antaganden fortfarande kan anses relevanta.13  

Eiopas riktlinjer

Proportionalitetsprincipen i Solvens II-direktivet, så som den utvecklades i CEIOPS 
ovan nämnda råd, har även kommit till uttryck i Eiopas samlingar av riktlinjer, 
t.ex. i Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar, se t.ex. riktlinje 34, 
44, 53, 61 och 63, men även i Riktlinjer för företagsstyrningssystem och Riktlinjer för 
tillsynens granskningsprocess. I den sistnämnda samlingen av riktlinjer anges t.ex. 
syftet vara att ”identifiera hur en riskbaserad, prospektiv och proportionerlig strategi för 
tillsyn kan uppnås genom tillsynens granskningsprocess” (punkt 1.2) och i riktlinje 20, 
portalbestämmelsen om skapande av planen för tillsyn av försäkringsföretagen, 
anges att planen ska beakta ”företagets art, omfattning och komplexitet”. 

Litteratur

I litteraturen är proportionalitetsprincipen i Solvens II-direktivet utvecklad  
av främst Karel Van Hulle.14 Härutöver har vissa särskilda frågor berörts av  
andra författare. I t.ex. Treatises on Solvency II har Meinrad Dreher ingående  
förklarat sin syn på betydelsen av proportionalitetsprincipen för utformningen  
av ett försäkringsföretags funktion för regelefterlevnad.15 Vissa andra aspekter 

12  Källa: CEIOPS-DOC-72-10.
13  Se punkterna 3.26 i CEIOPS-DOC-72-10 och Arne Sandström, a a. s. 356 f. 
14  Se Van Hulle s. 171 ff. 
15  Se Meinrad Dreher, Treatises on Solvency II, Springer, 2015, s. 302 ff. och 338 ff. Drehers 
slutsats (s. 341) som inte är invändningsfri, är att proportionalitetsprincipen leder till att det 
inte bara är tillåtet, utan även ofta lämpligt, att samordna funktionen för regelefterlevnad med 
försäkringsföretagets juristavdelning. Se vidare om denna fråga i avsnitt 5.3.13 nedan.  
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av proportionalitetsprincipen, t.ex. för beräkningen av de försäkringstekniska 
avsättningarna, har utvecklats av Arne Sandström i Handbook of Solvency for  
Actuaries and Risk Managers.16 Ytterligare synpunkter på proportionalitets-
principen och solvensregleringen, särskilt när det gäller reglerna om grupptillsyn, 
har framförts av Britta Behrendt Jonsson i The Solvency II Capital Requirement for 
Insurance Groups – On the Tension Between Regulatory Law and Company Law. 17 

3.1.2 De särskilda proportionalitetsbestämmelserna i FRL

Förenklade beräkningar

8 kap. 11 § Ett försäkringsföretag får göra förenklade beräkningar av kapitalkravet  
för en specifik risk om

1.   det är motiverat med hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av de  
      risker som företaget är utsatt för, och

2.   det är oproportionerligt betungande att göra beräkningar enligt  
      standardformeln.

Aktuariefunktion

10 kap. 18 § andra stycket. Den som ska ansvara för eller utföra uppgifter i 
aktuariefunktionen ska ha de kunskaper och erfarenheter av funktionens uppgifter 
som är tillräckliga med hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av riskerna  
i företagets verksamhet.

Som angivits ovan framgår på ett stort antal ställen i Solvens II-direktivet att 
olika krav ska stå i proportion till arten, omfattningen och komplexiteten hos de 
inneboende riskerna i verksamheten. Detta gäller t.ex. uppgifter som ska lämnas 
till tillsynsmyndigheterna (artikel 35.4 a), tillsynens granskningsprocess (artikel 
36.6) och företagens processer för den egna risk- och solvensbedömningen (artikel 
45.2). Utan närmare förklaring har regeringen dock endast valt att särskilt reglera 
proportionalitetshänsynen i bestämmelserna om förenklade beräkningar i 8 kap. 
11 § FRL (som genomför artikel 109) och om aktuariefunktionen i 10 kap. 18 § 
andra stycket (som genomför artikel 48.2).

När det t.ex. gäller artikel 45.2 som föreskriver att försäkringsföretag för 
bedömningen av det totala solvensbehovet ska ha ”infört processer som står i proportion 
till arten, omfattningen och komplexiteten av de inneboende riskerna i dess verksamhet, 
och som gör det möjligt att korrekt kunna påvisa och värdera de risker som det står 
inför på kort och lång sikt och som det är, eller kan komma att bli, exponerat för” anger 
regeringen att en bestämmelse som motsvarar artikeln bör införas i FRL. I lagtexten, 
10 kap. 11 § tredje stycket FRL, har dock proportionalitetshänsynen tappats bort. 
Någon förklaring till varför det inte av FRL framgår att företagets processer ska stå 
”i proportion till arten, omfattningen och komplexiteten av de inneboende riskerna i dess 
verksamhet” finns inte i propositionen.

16  Se Arne Sandström, a.a. s. 353 ff. 
17  Se Britta Behrendt Jonsson, The Solvency II Capital Requirement for Insurance Groups – 
On the Tension Between Regulatory Law and Company Law, Linköping University, 2018, s. 176 f.  

3.1.3 De allmänna proportionalitetsprinciperna i FRL

Stabilitet

4 kap. 1 § Försäkringsrörelse ska drivas med en för rörelsens omfattning och 
art tillfredsställande soliditet, likviditet och kontroll över försäkringsrisker, 
placeringsrisker och rörelserisker, så att åtagandena mot försäkringstagarna  
och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar kan fullgöras.

God försäkringsstandard

4 kap. 3 § Ett försäkringsföretags rörelse ska drivas enligt god försäkringsstandard

Proportionalitetsprincip

4 kap. 5 § Bestämmelserna i 5-10, 17 och 19 kap. ska tillämpas proportionellt 
i förhållande till arten, omfattningen och komplexiteten av riskerna i varje 
försäkringsföretags verksamhet

Stabilitetsprincipen

Redan före genomförandet av Solvens II-direktivet framgick, och framgår alltjämt,  
av den s.k. stabilitetsprincipen (4 kap. 1 § FRL) att försäkringsrörelse ska bedrivas med 
en för rörelsens omfattning och beskaffenhet tillfredsställande soliditet, likviditet och 
kontroll över försäkringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker, så att åtagandena 
mot försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna 
kan fullgöras. I förarbetena till bestämmelsen uttalas bl.a. att det är befogat att 
ställa helt skilda krav på system för riskhantering beroende på om verksamheten 
är komplex, t.ex. avser flera försäkringsgrenar med omfattande internationell 
verksamhet, eller om den exempelvis avser husdjursförsäkringar med begränsad 
omfattning.18

I praxis har proportionalitetshänsynen i stabilitetsprincipen spelat en 
avgörande roll t.ex. i Finansinspektionens beslut den 27 juni 2012 avseende 
HSB Försäkrings AB.19 Försäkringsaktiebolaget fick anmärkning och straffavgift 
för brister i sina interna regelverk och funktioner för styrning och kontroll av 
verksamheten. Emellertid fann Finansinspektionen att ”hänsyn till verksamhetens 
art och omfattning” föranledde att en organisation av bolagets riskkontroll och 
internrevision som avvek från vad som enligt inspektionens uppfattning krävdes 
för att leva upp till lagens krav, ändå kunde anses tillräcklig.

Se vidare om stabilitetsprincipen i avsnitt 3.3 nedan.

God försäkringsstandard

Bestämmelsen om god försäkringsstandard (4 kap. 3 § FRL) infördes som en del  
i den s.k. försäkringsrörelsereformen eller ”moderniseringen” av försäkringsrörelselagen 
1999 (se FörsäkringsrörelseManualen 2014 s. 100). Innebörden av uttrycket god 
försäkringsstandard är att ett försäkringsföretags rörelse ska drivas i enlighet med  

18  Se prop. 1998/99:87 s. 392 f.
19  Beslut 2012-06-27, FI Dnr 11-919.
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4. PELARE I  
– KVANTITATIVA REGLER

“Please, feel free to ebb and flow into and out of consciousness  
during this entire book. I will take absolutely no offense.  

On the contrary, I would be delighted.”
Matthew Walker, Why we sleep1 

I pelare I – de kvantitativa kraven – regleras kapitalkraven och värderingen av 
tillgångar och skulder. Mycket förenklat kan man sammanfatta regleringen som följer.

Beräkningen av kapitalkraven ska utgå från en solvensbalansräkning där skulder och 
tillgångar ska marknadsvärderas. En solvensbalansräkning skiljer sig på flera sätt från 
en balansräkning som upprättas enligt redovisningsreglerna. Bland annat ska, som 
huvudregel, samtliga poster i solvensbalansräkningen värderas till verkligt värde.  
I den balansräkning som upprättas enligt redovisningsreglerna kan vissa tillgångar 
tas upp till anskaffningsvärdet. Frågorna om solvensbalansräkningen och 
värderingen av tillgångar och skulder, tas upp i avsnitt 4.1 nedan.

Försäkringsföretagens skulder består till övervägande del av åtaganden mot 
försäkringstagarna. I solvensbalansräkningen ska värdet av dessa försäkringstekniska 
avsättningar motsvara det belopp som försäkringsföretaget skulle få betala om det 
skulle föra över sina åtaganden till ett annat försäkringsföretag. Det betyder att de 
försäkringstekniska avsättningarna ska motsvara summan av en bästa skattning av 
skulden med ett tillägg av en riskmarginal. Vad detta innebär utvecklas i avsnitt  
4.2 nedan.

1  Matthew Walker, Why we sleep, Penguin Books, 2018.

Tidigare gällde vissa kvantitativa begränsningar för s.k. skuldtäckningstillgångar.  
I Solvens II-regelverket får försäkringsföretagen investera alla medel i de tillgångar 
de önskar. Vissa tillgångar måste dock matcha försäkringsåtagandena i valuta och 
tillgänglighet och försäkringsföretaget måste kunna visa att det förstår de aktuella 
riskerna och att det har adekvata system och kontroller för att ta hand om dem. 
I direktiv 2009/138/EG (Solvens II-direktivet) anges detta som ett krav på att 
investeringarna ska ske i enlighet med den s.k. aktsamhetsprincipen. Dessa frågor 
behandlas i avsnitt 4.3 nedan.

Det finns tre nivåer av kapitalkrav; dels ett solvenskapitalkrav som normalt 
ska vara uppfyllt, dels ett minimikapitalkrav som i princip alltid måste vara 
uppfyllt. Därutöver måste kapitalnivån alltid uppgå till ett visst minimibelopp, 
det s.k. garantibeloppet. Solvenskapitalkraven ska motsvaras av ett överskott i 
solvensbalansräkningen, en s.k. kapitalbas, dvs. kapital och finansiella resurser  
som är av viss kvalitet vad avser förmågan att täcka företagets förluster. Medel  
i kapitalbasen delas in i olika kvalitetsnivåer och det är huvudsakligen medel  
av bästa kvalitet som får användas fullt ut för att täcka kapitalkraven. En mindre  
del får dock vara av lägre kvalitet (se avsnitt 4.4 nedan). 

Syftet med solvenskapitalkravet är att företaget ska ha tillräckligt med kapital för 
att kunna hantera riskerna i hela verksamheten. Solvenskapitalkravet ska beräknas 
så att försäkringsföretaget med 99,5 procents sannolikhet ska ha tillgångar under 
de kommande tolv månaderna som täcker värdet av företagets åtaganden, vilket 
annorlunda uttryckt innebär att sannolikheten för att företaget inte kan uppfylla 
sina åtaganden under det närmaste året är 1 på 200. Denna fråga utvecklas närmare  
i avsnitt 4.5 nedan. 

Solvenskapitalkravet kan beräknas enligt en standardformel som anges i Solvens  
II-direktivet (se avsnitt 4.5.8 nedan). Företagen har också möjlighet att i stället,  
helt eller partiellt, använda en egen intern modell (se avsnitt 4.7 nedan). En intern 
modell måste dock godkännas av tillsynsmyndigheten.

Minimikapitalkravet motsvarar ungefär 25–45 % av solvenskapitalkravet. Det 
ska vara en solvensnivå under vilken det anses oacceptabelt att driva rörelsen 
vidare. Minimikapitalkravet är tänkt att motsvara en nivå där företaget med 85 
procents sannolikhet inte blir insolvent inom en 12-månadersperiod. Tanken är 
dessutom att det ska vara enklare att beräkna minimikapitalkravet än att beräkna 
solvenskapitalkravet (se vidare i avsnitt 4.6 nedan).
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Nyckelbegrepp

Aktsamhetsprincipen 
(Prudent person principle)

Försäkringsföretagets tillgångar ska investeras  
på ett aktsamt sätt, vilket innebär att 
investeringarna ska göras med omsorg och 
skicklighet av en person med god kunskap  
om den specifika verksamheten (artikel 132  
i Solvens II-direktivet).

Ansvarsfull beräkning 
(Prudent, reliable and 
objective calculation)

Antaganden om riskmått, räntesatser och 
driftskostnader som var för sig är ansvarsfulla, 
tillförlitliga och objektiva, 5 kap. 4 § 
försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL).

Avgränsning av 
försäkringsavtal (Contract 
boundaries)

Frågan om vilka kassaflöden som ska 
inkluderas i eller exkluderas från de ingångna 
försäkringsavtalen vid beräkningen av den  
bästa skattningen.

Avstämningsreserv 
(Reconciliation Reserve)

De poster i eget kapital som inte redovisas på 
egen rad i kapitalbasen, obeskattade reserver 
och en omvärderingspost. Reserven ska minskas 
med ett antal poster som anges i artikel 70 i 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 
2015/35 (Solvens II-förordningen). 

Avsättningar (Provisions) Förpliktelser som på balansdagen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men ovissa till  
belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias  
(3 kap. 9 § årsredovisningslagen), jfr skulder.

Bästa skattningen av framtida 
kassaflöden (Best estimate of 
future cash-flows)

Det förväntade nuvärdet av de framtida 
kassaflöden som kan uppkomma med  
anledning av ingångna försäkringsavtal  
(5 kap. 6 § FRL).

Derivatinstrument 
(Derivatives)

Sådana optioner, terminskontrakt, swappar och 
räntesäkringsavtal som avses i 1 kap. 4 § lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Durationsbaserad 
aktiekursrisk (Duration-based 
equity risk)

Beräkning av kapitalkravet för aktiekursrisk utifrån 
den genomsnittliga innehavstiden för företagets 
placeringar i aktier (durationsbaserad metod) (8 
kap. 8 § FRL).

Efterställda skulder 
(Subordinated liabilities)

Skulder som inte får återbetalas till innehavaren 
förrän alla andra förpliktelser, däribland 
försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser 
gentemot försäkringstagare och 
ersättningsberättigade enligt försäkrings-  
och återförsäkringsavtal, har uppfyllts  
(artikel 93 Solvens II-direktivet).

4.1 Värdering av tillgångar och skulder

“Valuation is vague and arbitrary, when there is no assurance  
that it will be generally acquiesced in by others”

Jean-Baptiste Say (1767–1832)

Sammanfattning

•	 Ett	försäkringsföretag	ska	upprätta	en	särskild	(fristående	från	årsredovisningen)	
balansräkning	för	solvensändamål	(solvensbalansräkning)	(5	kap.	1	§	FRL,	artikel	
75	Solvens	II-direktivet).

•	 Ett	försäkringsföretags	tillgångar	och	skulder	ska	tas	upp	till	verkligt värde  
(och	inte	på	ett	betryggande	sätt) (5	kap.	2	§	första	stycket	FRL,	artikel	75	
Solvens	II-direktivet).	

•	 Med	verkligt	värde	avses	det	belopp	till	vilket	en	tillgång	skulle	kunna	överlåtas	
eller	en	skuld	skulle	kunna	överlåtas	eller	regleras	i	en	transaktion	mellan	
oberoende	parter.

•	 Vid	värdering	av	skulder	ska	hänsyn	inte	tas	till	företagets	egen	kreditvärdighet	
(5	kap.	2	§	andra	stycket	FRL,	artikel	75	Solvens	II-direktivet).
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Skyddsnivån för 
solvenskapitalkravet

Det kapital som krävs för att försäkringsföretaget 
med 99,5 procents sannolikhet ska ha tillgångar 
under kommande tolv månader som täcker värdet 
av åtagandena gentemot försäkringstagarna 
och andra ersättningsberättigade på grund av 
försäkringar (8 kap. 1 § FRL).

Solvensbalansräkning 
(Solvency balance sheet)

En från årsredovisningen fristående särskild 
balansräkning för solvensändamål (5 kap. 1 § 
FRL). Solvensbalansräkningen är en särskild 
redovisning för tillsynsändamål som omfattar hela 
balansräkningen.

Solvenskapitalkravet 
(Solvency Capital 
Requirement, SCR)

Den minsta storleken på det medräkningsbara 
primärkapitalet som krävs för att uppfylla 
skyddsnivån för solvenskapitalkravet 
(8 kap. 1 § FRL).

Standardformeln 
(Standard formula)

Solvenskapitalkravet beräknat som summan av ett 
primärt solvenskapitalkrav och ett kapitalkrav för 
operativ risk, minskat med ett justeringsbelopp 
för förlustabsorberande poster (8 kap. 5 § FRL).

Teckningsrisk 
(Underwriting risk)

Se försäkringsrisk.

Tilläggskapital 
(Ancillary own funds - AOF)

Tilläggskapital är en post som inte ingår  
i primärkapitalet men som ändå kan täcka  
förluster (7 kap. 4 § FRL).

Value-at-risk, VaR En uppskattning av den största förväntade 
förlusten under en viss period vid en viss given 
konfidensnivå (IAIS Glossary).

Verkligt värde (Fair value) Det belopp till vilket en tillgång eller en skuld skulle 
kunna överlåtas eller regleras i en transaktion 
mellan sinsemellan oberoende parter som har ett 
intresse av att transaktionen genomförs (5 kap. 2 
§ FRL).

Överlåtbara värdepapper Sådana värdepapper, utom betalningsmedel, 
som kan bli föremål för handel på kapital-
marknaden, till exempel aktier, obligationer, 
andra skuldförbindelser och depåbevis samt 
andra värdepapper som ger rätt att överlåta eller 
förvärva sådana överlåtbara värdepapper (1 kap. 4 
§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden).

4.1 Värdering av tillgångar och skulder

“Valuation is vague and arbitrary, when there is no assurance  
that it will be generally acquiesced in by others”

Jean-Baptiste Say (1767–1832)

Sammanfattning

•	 Ett	försäkringsföretag	ska	upprätta	en	särskild	(fristående	från	årsredovisningen)	
balansräkning	för	solvensändamål	(solvensbalansräkning)	(5	kap.	1	§	FRL,	artikel	
75	Solvens	II-direktivet).

•	 Ett	försäkringsföretags	tillgångar	och	skulder	ska	tas	upp	till	verkligt värde  
(och	inte	på	ett	betryggande	sätt) (5	kap.	2	§	första	stycket	FRL,	artikel	75	
Solvens	II-direktivet).	

•	 Med	verkligt	värde	avses	det	belopp	till	vilket	en	tillgång	skulle	kunna	överlåtas	
eller	en	skuld	skulle	kunna	överlåtas	eller	regleras	i	en	transaktion	mellan	
oberoende	parter.

•	 Vid	värdering	av	skulder	ska	hänsyn	inte	tas	till	företagets	egen	kreditvärdighet	
(5	kap.	2	§	andra	stycket	FRL,	artikel	75	Solvens	II-direktivet).
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Tillämpliga regler

• 5 kap. 1–2 § FRL

• Skäl 45–46, Art. 75 Solvens II-direktivet

• Art. 2–16, 263 och 267 Solvens II-förordningen

• Eiopas Riktlinjer för värdering av tillgångar och skulder som inte är FTA

• ITS 2015/2015 och ITS 2016/1800 (ang. externa kreditvärderingar) 

• Se i övrigt Tabell 1. Regler för alla försäkringsföretag som tillämpar SII    
   i Solvensregler – Regelöversikten5 

Motiv

• CEIOPS’ Advice for L2 Implementing Measures on SII: Valuation of assets and                         
   ”other liabilities”

• SOU 2011:68 s. 123 ff.

• Prop. 2015/16:9 s. 233–235 och 571

• Final Report on the Public Consultation No. 17/004 on Eiopa’s first set of advice to    
   the European Commission on specific items in the Solvency II Delegated Regulation

• Final Report on the Public Consultation No. 14/065 on Guidelines on recognition 
   and valuation of assets and liabilities other than technical provisions (Eiopa)

Litteratur

• Britta Behrendt Jonsson, The Solvency II Capital Requirement for Insurance  
   Groups – On the Tension Between Regulatory Law and Company Law, Linköping  
   University, 2018, s. 256 ff.

• Karel van Hulle, Solvency Requirements for EU Insurers – Solvency II is good           
   for you, Cambridge, 2019, s. 188 ff. 

• Noleen John, A Practitioner’s Guide to Solvency II, Thomson Reuters 2016, Assets  
   and Liabilities Including Technical Provisions, s. 77 ff.

• Arne Sandström, Solvency, Chapman & Hall 2006, s. 197 ff.

• Arne Sandström, Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Managers,  
   Chapman & Hall 2011, s. 69 ff., s. 381 ff. och s. 693 ff.

Huvudsyftet	med	regleringen	på	försäkringsområdet	är	att	ge	försäkringstagarna		
ett	tillräckligt	skydd.	Försäkringsföretag	ska	med	betryggande	säkerhet	kunna	infria	
sina	åtaganden.	En	viktig	del	av	regleringen	är	att	ställa	krav	på	en	minsta	kapitalbas	
i	ett	försäkringsföretag	som	gör	det	enskilda	företaget	motståndskraftigt	mot	
förluster.6

4.1.1 Solvens I-reglerna
Enligt	det	tidigare	solvensregelverket	(Solvens	I)	beräknades	kapitalbasen	och	
solvenskravet,	den	s.k.	solvensmarginalen,	utifrån	den	balansräkning	som	ingick		
i	företagets	externredovisning.	Det	innebar	att	de	redovisnings-	och	värderings-
principer	som	påverkade	storleken	på	kapitalbasen	i	ett	försäkringsföretag	

5	 	Utgivning	planerad	till	hösten	2019.
6	 	Se	SOU	2011:68	s.	123.

återfanns	i	lagen	(1995:1560)	om	årsredovisning	i	försäkringsföretag	(ÅRFL)	och		
i	Finansinspektionens	föreskrifter	och	allmänna	råd.	Enligt	dessa	redovisnings-	
och	värderingsprinciper	skulle	tillgångar	och	andra	skulder	än	försäkringstekniska	
avsättningar	värderas	till	verkliga	värden	eller	till	anskaffningsvärden,	medan	
försäkringstekniska	avsättningar	värderades	till	ett	belopp	som	motsvarade	vad	som	
krävdes	för	att	försäkringsföretaget	skulle	kunna	uppfylla	alla	sina	åtaganden	som	
skäligen	kunde	förväntas	uppkomma	med	anledning	av	ingångna	försäkringsavtal.7

En	fördel	med	Solvens	I-regelverket	var	således	att	försäkringsföretaget	inte	behövde	
upprätta	olika	balansräkningar	för	externredovisningen	och	solvensändamålen,	
vilka	skulle	behöva	beräknas	med	olika	redovisnings-	och	värderingsprinciper,	
för	de	olika	balansposterna.	En	annan	fördel	var	att	tillsynsmyndigheten	
kunde	kontrollera	inrapporterade	årsuppgifter	mot	en	årsredovisning	som	
varit	föremål	för	extern	revision.	En	nackdel	var	att	om	redovisnings-	och	
värderingsprinciperna	i	externredovisningen	ändrades	till	följd	av	ändringar		
i	internationella	redovisningsstandarder	så	kunde	vissa	av	dessa	ändringar	behöva	
justeras	i	solvensberäkningen	genom	s.k.	stabilitetsfilter,	eftersom	beräkningen	av	
kapitalbasen	generellt	skulle	baseras	på	redovisnings-	och	värderingsprinciper		
enligt	äldre	redovisningsregler.8

4.1.2 Solvens II-reglerna
Genom	Solvens	II-regelverket	har	ovanstående	förutsättningar	ändrats	på	ett	
genomgripande	sätt.

Solvensbalansräkning

5 kap. 1 § Ett försäkringsföretag ska upprätta en särskild balansräkning för 
solvensändamål (solvensbalansräkning).

I solvensbalansräkningen ska tillgångar och skulder värderas enligt 2 § och 
försäkringstekniska avsättningar beräknas enligt 3–16 §§. 

Försäkringsföretag	ska	upprätta	en	särskild	balansräkning	för	solvensändamål,	
en	s.k.	solvensbalansräkning	(se	5 kap. 1 § FRL	som	genomför	artikel	75	i	Solvens	
II-direktivet).	Denna	ska	vara	fristående	i	förhållande	till	den	balansräkning	som	
företaget	ska	upprätta	enligt	ÅRFL.9	Begreppet	”solvensbalansräkning”	saknar	
motsvarighet	i	Solvens	II-direktivet	och	förordning	(EU)	2015/35	(Solvens	II-
förordningen).10	Enligt	regeringen	bidrar	dock	det	valda	begreppet	till	att	göra	det	
tydligare	att	det	rör	sig	om	en	särskild	balansräkning	för	solvensändamål.11

7	 	Se	SOU	2011:68	s.	123.
8	 	Se	SOU	2011:68	s.	124.
9	 	Se	prop.	2015/16:9	s.	571.
10	 	Däremot	använder	Eiopa	begreppet,	se	t.ex.	Guideline	9	i	Guidelines on recognition and 
valuation of assets and liabilities other than technical provisions.	Karel	Van	Hulle	har	utvecklat	
flera	aspekter	på	solvensbalansräkningen	och	hur	den	skiljer	sig	från	en	balansräkning	enligt	
redovisningsreglerna,	se	Van	Hulle	s.	188	ff.	
11	 	Se	prop.	2015/16:9	s.	233	f.
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Solvensbalansräkningen	utgår	i	viss	mån	från	redovisningen	men	är	i	huvudsak	
fristående	från	denna.	Detta	medför	bl.a.	att	förändringar	i	redovisningsregler		
inte	nödvändigtvis	kommer	att	gälla	vid	värderingen	av	tillgångar	och	skulder		
i	solvensbalansräkningen.

Redovisningen	ska	omfatta	hela	balansräkningen,	dvs.	såväl	tillgångar	som	skulder,	
inklusive	försäkringstekniska	avsättningar	(se	skäl	45	i	direktivet).	Redovisningen	
ska	ligga	till	grund	för	beräkning	av	kapitalbas	och	kapitalkrav.	För	att	begränsa	
den	administrativa	bördan	för	försäkringsföretagen	bör	värderingsstandarderna	
som	används	för	tillsynsredovisningen	vara	förenliga	med	den	internationella	
utvecklingen	på	redovisningsområdet	(se	skäl	46).12	

Solvens ll-balansräkning   [Figur 22]

I	figur	22	ovan	visas	en	schematisk	bild	över	ett	försäkringsföretags	Solvens	II-
balansräkning	enligt	direktivet.	Förutom	tillgångar	som	svarar	mot	försäkrings-
tekniska	avsättningar	(FTA)	och	övriga	skulder	(exklusive	efterställda	skulder),	
ska	försäkringsföretaget	ha	en	kapitalbas (inklusive	efterställda	skulder)	–	dvs.	
förlustabsorberande	kapital	–	som	täcker	kapitalkraven,	se	avsnitt	4.4	nedan.	
I	vissa	illustrationer	av	solvensbalansräkningen	är	tillgångssidan	uppdelad	
i	investeringstillgångar	(t.ex.	värdepapper	av	olika	slag)	och	fordringar	på	
återförsäkrare.13	Det	beror	på	att	de	försäkringstekniska	avsättningarna	ska		
beräknas	brutto,	dvs.	utan	hänsyn	till	eventuell	avgiven	återförsäkring.		
Istället	ska	en	fordran	på	återförsäkrare	tas	upp	som	en	särskild	tillgång	
(se	avsnitt	4.2.5	nedan).	

12	 	Se	prop.	2015/16:9	s.	233.
13	 	Se	t.ex.	Karel	van	Hulle,	Solvency Requirements for EU Insurers – Solvency II is good for 
you,	Cambridge,	2019	(Van	Hulle),	s.	188.

Värdering av tillgångar och skulder

5 kap. 2 § Tillgångar och skulder ska tas upp till verkligt värde. Med verkligt värde 
avses det belopp till vilket en tillgång eller en skuld skulle kunna överlåtas eller 
regleras i en transaktion mellan sinsemellan oberoende parter som har ett intresse  
av att transaktionen genomförs.

Vid värderingen av skulder får hänsyn inte tas till försäkringsföretagets egen 
kreditvärdighet.

Tillgångar	och	skulder	ska	värderas	till	verkligt värde,	dvs.	i	princip	till	marknads-
värdet	(se	5 kap. 2 § första stycket FRL	som	genomför	artikel	75	i	Solvens	
II-direktivet).	Det	innebär	exempelvis	att	finansiella	instrument	som	är	upptagna	
till	handel	på	en	reglerad	marknad	ska	tas	upp	till	noterat	värde.	Värderingsregeln	
omfattar	endast	tillgångar	och	skulder	som	ska	tas	upp	i	solvensbalansräkningen.	

Poster	som	ingår	i	det	s.k.	tilläggskapitalet ska	inte	tas	upp	i	solvensbalansräkningen.	
Den	allmänna	värderingsregeln	i	artikel	75	i	Solvens	II-direktivet	gäller	nämligen	
endast	för	tillgångar	och	skulder	i	solvensbalansräkningen.	Poster	i	tilläggskapitalet	
tillhör	inte	någon	av	dessa	två	kategorier.	För	tilläggskapitalposter	gäller	särskilda	
värderingsregler	(se	7	kap.	FRL	och	avsnitt	4.4.6	nedan).

Begreppet	verkligt värde	förekommer	inte	i	direktivtexten.	Begreppet	är	en	
vedertagen	svensk	översättning	av	det	engelska	begreppet	”fair value”	som	används		
i	regelverket	International Financial Reporting Standards	(IFRS),	dock	med	en	i		
vissa	avseenden	annan	innebörd	än	i	Solvens	II-regelverket.14	Definitionen		
i	lagtexten	följer	av	artikel	75.1	i	Solvens	II-direktivet	som	anger	att	försäkrings-	och	
återförsäkringsföretag,	om	inte	annat	anges,	ska	värdera	tillgångar	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.	
Skulder	ska	värderas	till	det	belopp	för	vilket	de	skulle	kunna	överlåtas	eller	
regleras	i	en	transaktion	mellan	kunniga	parter	som	är	oberoende	av	varandra	
och	har	ett	intresse	av	att	transaktionen	genomförs.	Det	kan	konstateras	att	
utformningen	av	denna	värderingsprincip	till	största	delen	är	samma	som	den	
som	tidigare	har	använts	för	att	definiera	begreppet	verkligt	värde	i	internationella	
redovisningsstandarder.15	Värderingen	av	tillgångar	och	skulder	till	verkligt	värde	
ligger	även	till	grund	för	bestämmelserna	om	skuldtäckningsregister	(se	6	kap.	
FRL	och	avsnitt	4.3.8	nedan).16 

Hänsyn	ska	inte	tas	till	försäkringsföretagets	egen	kreditvärdighet	vid	värderingen	
av	skulderna	(5 kap. 2 § andra stycket FRL).	Utan	ett	sådant	undantag	skulle	ett	
företag	med	låg	kreditvärdighet,	enligt	en	säregen	regel	i	IFRS	(IAS	39),	annars	

14	 	I	Eiopas	Final Report on public consultation No. 14/065 on Guidelines on recognition and 
valuation of assets and liabilities other than technical provisions,	s.	25	ff.	finns	en	detaljerad	tabell	
över	skillnaderna	mellan	värdering	enligt	IFRS	och	värdering	enligt	artikel	75	I	Solvens	II-
direktivet	(Consistency of IFRS Valuation with Article 75 of the Directive).
15	 	Se	prop.	2015/16:9	s.	234.
16	 	Se	prop.	2015/16:9	s.	571.
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5. PELARE II – KVALITATIVA KRAV

”Förhållanden, som vittnar om brist på traditionellt  
god moral och etik har avslöjats. Det har känts smärtsamt  
att upptäcka att den idyll, vi trott och hoppats att vi levt i,  

varit grogrund för lättsinne och girighet. Men de reaktioner  
som följt visar trots allt på en inneboende sundhet.”

Carl XVI Gustaf, H.M. Konungens jultal 20031

	

I	pelare	II	–	de	kvalitativa	kraven	-	bör	först	uppmärksammas	reglerna	om	företags-
styrning	och	intern	kontroll.	I	direktiv	2009/138/EG	(”Solvens	II-direktivet”)	ställs	
det	bl.a.	krav	på	att	företagen	ska	ha	vissa	system	och	funktioner	för	företagsstyrning,	
se	avsnitt	5.1	nedan.	

Företagen	ska	ha	företagsstyrningssystem	som	garanterar	en	sund	och	ansvarsfull	
företagsledning.	Direktivet	innehåller	krav	på	att	företagen	ska	ha	interna	regelverk	
för	bl.a.	riskhantering,	intern	kontroll,	reserveringar,	placeringar,	likviditetshantering		
samt	återförsäkrings-	och	riskhanteringsteknik.	Det	ställs	även	krav	på	effektiva,	
välintegrerade	riskhanteringssystem	som	fortlöpande	ska	kunna	identifiera,	mäta,	

1	 	Detta	kan	(tyvärr)	vara	det	enda	uttalande	om	försäkringsbranschen	som	Sveriges	
kung	har	gjort	i	ett	tal	till	nationen.	Statschefens	uttalande	om	”lättsinne och girighet”	i	jultalet	
2003	tolkades	nämligen	av	media	som	en	kommentar	om	den	s.k.	Skandiaaffären.	Affären	
bestod	av	ett	antal	händelser	som	inträffade	i	Skandia	kring	millennieskiftet.	Händelserna,	
som	rörde	bonus	till	ledningen,	renovering	av	fastigheter	som	beboddes	av	ledningspersoner	
och	en	försäljning	till	Den	norske	Bank	(numera	DNB)	av	ett	kapitalförvaltningsbolag,	fick	
långtgående	konsekvenser	för	ett	flertal	personer	i	ledande	befattning	på	Skandia.	Skandias	
varumärke	påverkades	också	negativt	av	affärerna.	

övervaka,	hantera	och	rapportera	de	risker	som	företaget	är,	eller	kan	komma	att	bli,	
exponerat	för	och	det	inbördes	förhållandet	mellan	dessa	risker.	Se	vidare	i	avsnitt	
5.2	nedan.

I	varje	företag	ska	det	finnas	funktioner	för	riskhantering,	regelefterlevnad	och	
internrevision	samt	en	aktuariefunktion,	vilka	kallas	centrala funktioner.	Se	avsnitt	
5.3	nedan.	

En	särskild	funktion	–	revisionsutskottet –	har	tillkommit	utanför	Solvens	II-
direktivet	genom	det	s.k.	Revisionspaketet,	se	avsnitt	5.4	nedan.

Direktivet	innehåller	även	regler	om	vilka	krav	som	ställs	vid	utläggning	av	
verksamhet	genom	uppdragsavtal (outsourcing).	Se	avsnitt	5.5	nedan.

Vissa	företagsstyrningsregler	finns	kvar	från	Solvens	I-regelverket	i	form	av	krav		
på	att	försäkringsföretagen	utarbetar	vissa	kompletterande riktlinjer,	se	avsnitt		
5.6	nedan.

Av	stor	betydelse	är	kravet	på	att	varje	försäkringsföretag	regelbundet	ska	göra	en	
egen bedömning av den egna risken och solvensen (Own	Risk-	and	Solvency	Assessment,	
ORSA),	se	avsnitt	5.7	nedan.	Bedömningen	ska	dokumenteras.	Genom	kravet	på	
en	egen	bedömning	skapas	en	koppling	mellan	å	ena	sidan	de	regelmässiga	kraven	
på	buffertkapital	och	riskhantering	och	å	andra	sidan	företagets	egen	bedömning	
i	dessa	frågor.	Bedömningen	kan	slutligen	sägas	utgöra	en	sammanfattning	av	
riskhanteringssystemet	och	startpunkten	för	den	nya	tillsynsprocessen.2

Bland	de	kvalitativa	reglerna	i	Pelare	II	ingår	också	tillsynsreglerna,	se	avsnitt	
5.8	nedan.	Tillsynen	ska	numera	utgå	från	en	proaktiv	och	riskbaserad	metod.	
Tillsynsmyndighetens	huvuduppgift	kan	sägas	vara	att	bedöma	om	företagens	
förmåga	att	identifiera,	bedöma	och	hantera	sina	risker	är	tillräcklig	med	hänsyn		
till	de	krav	som	ställs	i	regleringen.	Ett	naturligt	inslag	i	tillsynen	är	en	granskning		
av	företagens	interna	regelverk	och	hur	detta	regelverk	efterlevs.3	

2	 	Se	SOU	2011:68	s.	45.
3	 	Se	SOU	2011:68	s.	45.
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Nyckelbegrepp4

Aktuariefunktion  
(Actuarial function)

En central funktion som samordnar och svarar för 
kvaliteten i de försäkringstekniska beräkningarna 
och utredningarna (bl.a. premieberäkningar), 
bistår och rapporterar till styrelsen och den 
verkställande direktören i frågor som rör 
metoder, beräkningar och bedömningar av de 
försäkringstekniska avsättningarna, värderingen 
av försäkringsriskerna, och återförsäkringsskydd 
och andra riskreduceringstekniker samt bidrar 
till företagets riskhanteringssystem (10 kap. 18 § 
försäkringsrörelselagen (2010:2043) FRL).  

Beredskapsplan  
(Business continuity policy, 
Contingency plan)

En plan som vid en störning av företagets 
system eller rutiner säkerställer att de viktigaste 
uppgifterna och funktionerna bevaras och att 
försäkringsverksamheten upprätthålls eller, om detta 
inte är möjligt, som säkerställer att dessa uppgifter 
och funktioner återkrävs respektive återupprättas 
utan dröjsmål och att försäkringsverksamheten 
återupptas utan dröjsmål (artikel 258.3 i Solvens 
II-förordningen).

Centrala funktioner  
(Key functions)5

Funktionerna för riskhantering, regelefterlevnad  
och internrevision samt aktuariefunktionen  
(skäl 33, Solvens II-direktivet).

Dualitetskravet  
(Four-eyes-principle)

Ett krav på att olika personer utför respektive 
kontrollerar utförandet (t.ex. av en betalning, 
transaktion, bokföring eller rapport) samt att  
”minst två personer faktiskt leder företaget” (det 
senare i artikel 258.4 Solvens II-förordningen).

Egen risk- och 
solvensbedömning 
(Own risk and solvency 
assessment, ORSA)

En bedömning av 1) företagets totala 
kapitalbehov för solvensändamål med hänsyn 
till dess specifika riskprofil, risktolerans och 
affärsstrategi, 2) företagets fortlöpande 
efterlevnad av bestämmelserna om solvens- och 
minimikapitalkraven samt försäkringstekniska 
avsättningar, och 3) hur betydande skillnaderna är 
mellan företagets riskprofil och de antaganden om 
risker som har legat till grund för beräkningen av  
solvenskapitalkravet (10 kap. 11 § FRL).

4	 	Översättning	till	engelska	görs	endast	av	begrepp	som	återfinns	i	Solvens	II-direktivet	
eller	-förordningen.
5	 	Solvens	II-direktivet	har	två	olika	begrepp	relaterade	till	funktioner;	centrala	funktioner	
och	nyckelfunktioner.	Det	beror	förmodligen	på	ett	misstag	vid	översättningen.	I	den	engelska	
versionen	av	direktivet	används	nämligen	genomgående	uttrycket	”key functions”.	

Enterprise Risk 
Management (ERM),  
se avsnitt 5.3.5

En modell för att beskriva företagets samlade 
aktiviteter på ledningsnivå för att hantera risker  
(jfr Försvarslinjer).

Exceptionella förhållanden 
(Exceptional adverse 
situations)

Förhållanden som innebär att den finansiella 
situationen för försäkringsföretag som utgör 
en betydande del av marknaden eller berörda 
försäkringsklasser, allvarligt eller negativt påverkas 
av en eller flera av följande förutsättningar:  
a) ett kursfall på de finansiella marknaderna som 
är oförutsett, kraftigt och tvärt, b) förhållanden 
med ihållande låga räntor, c) katastrofer med stora 
efterverkningar (18 kap. 5 § FRL).

Finansiell saneringsplan 
(Finance Scheme)

En plan för att se till att minimikapitalkravet 
återigen efterlevs, antingen genom att återupprätta 
medräkningsbara egna medel på en nivå som 
minst motsvarar minimikapitalkravet eller genom 
reduceringar i företagets riskprofil (18 kap. 8 § FRL).

Finansiell stabilitet 
(Financial stability)

Finanssystemens stabilitet i Europeiska Unionen 
(EU), särskilt i krissituationer (artikel 28 i Solvens 
II-direktivet).

Funktion för internrevision 
(Internal audit function)

En central funktion som ska (a) inrätta, genomföra 
och upprätthålla en revisionsplan som med 
beaktande av försäkringsföretagets samtliga 
verksamheter och företagsstyrningssystemet i 
dess helhet ska beskriva de revisionsaktiviteter 
som ska bedrivas under de kommande åren, (b) 
fastställa sina prioriteringar utifrån ett riskbaserat 
tillvägagångssätt, (c) informera styrelsen om 
revisionsplanen, (d) utfärda rekommendationer på 
grundval av resultatet av arbetet enligt led a och 
minst en gång per år lämna en skriftlig rapport 
till styrelsen om sina undersökningsresultat och 
rekommendationer, (e) kontrollera efterlevnaden 
av de beslut som styrelsen fattat på grundval av de 
rekommendationer som avses i led d i Artikel 271 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 
(Solvens II-förordningen) samt (f) utvärdera hur 
lämpligt och effektivt systemet för internkontroll är 
samt andra aspekter av företagsstyrningssystemet 
(artikel 47 Solvens II-direktivet och 10 kap. 17 § 
FRL).
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5.1.1 Allmänt 
Ett	försäkringsföretag	ska	ha	ett	effektivt	företagsstyrningssystem	som	garanterar	
en	sund	och	ansvarsfull	företagsledning	(artikel	41.1	första	stycket	Solvens	II-
direktivet).	Systemet	ska	minst	innefatta	en	tillfredsställande	och	överblickbar	
organisationsstruktur	med	en	tydlig	ansvarsfördelning	och	en	lämplig	uppdelning	
av	uppgifterna	(artikel	41.1	andra	stycket).	Solvensregelverkets	bestämmelser	om	
företagsstyrning	baseras	på	övergripande	principer	om	system, centrala funktioner, 
styrdokument, uppdragsavtal	och	egen risk- och solvensbedömning.	De	principer	om	
företagsstyrning	som	kommer	att	behandlas	i	de	följande	avsnitten,	kan	schematiskt	
och	mycket	förenklat	sammanfattas	på	det	sätt	som	framgår	av	figur	30	nedan.		

[Figur 30]

Bestämmelserna	om	företagsstyrning	i	10	kap.	försäkringsrörelselagen	
(2010:2043)	(FRL),	som	genomför	Solvens	II-direktivet,	är	en	särreglering	
i	förhållande	till	det	gällande	allmänna	associationsrättsliga	regelverket	i	
aktiebolagslagen	(2005:551)	(ABL)	och	lagen	(2018:672)	om	ekonomiska	
föreningar	(LEF).	Det	företagsstyrningssystem	för	aktiebolag	och	ekonomiska	
föreningar	som	följer	av	ABL	och	LEF	utgör	alltjämt	den	primära	strukturen	och	
är	regelverk	som	försäkringsaktiebolag	respektive	ömsesidiga	försäkringsbolag	
och	försäkringsföreningar	har	att	följa.10	Det	bör	dock	noteras	att	särskilda	
associationsrättsliga	regler	för	försäkringsföretag,	som	också	utgör	en	särreglering	
i	förhållande	till	ABL	och	LEF,	finns	i	11	kap.	FRL	(försäkringsaktiebolag),	12	kap.	
FRL	(ömsesidiga	försäkringsbolag)	och	13	kap.	FRL	(försäkringsföreningar).11

Skiljelinjen	mellan	ABL	och	LEF,	å	ena	sidan,	och	Solvens	II-regelverkets	
företagsstyrningsregler,	å	andra	sidan,	är	inte	helt	tydlig.	Detsamma	gäller	
skillnaderna	mellan	en	rad	olika	förekommande	styrningsbegrepp,	varav	somliga	
används	i	ekonomiska	sammanhang	och	andra	i	juridiska	sammanhang.	Detta	gäller	
inte	minst	begreppet	corporate governance,	som	ibland	används	för	att	beteckna	
bolagsstyrning	i	allmänhet	och	ibland	reserveras	för	frågor	om	styrning	i	större	bolag	
med	en	fragmentiserad	ägarbild.12	Att	begreppet	ägarstyrning	avser	den	styrning	som	
utövas	av	aktieägare	och	delägare,	förefaller	mer	klart.	Detsamma	kan	dock	inte	sägas	
om	begreppet	företagsstyrning.	I	allmänhet	används	det	sistnämnda	begreppet	som	
en	synonym	till	bolagsstyrning,	dvs.	även	omfattande	det	som	kallas	för	ägarstyrning.	
Begreppet	företagsstyrning	används	dock	i	Solvens	II-regelverket	på	ett	sätt	som	
kan	ge	intryck	av	att	det	endast	avser	förvaltnings-,	lednings	eller	tillsynsorganens	
(FLT-organ)	ansvar,	dvs.	den	styrning	som	sker	under	bolagsledningen	(styrelsen	och	
verkställande	direktören).	Även	om	Solvens	II-regelverket	huvudsakligen	inriktas	
på	bolagsledningens	ansvar,	saknas	inte	helt	regler	om	ägarstyrning.	Dessa	är	dock	
huvudsakligen	inriktade	på	ägarnas	lämplighet,	se	avsnitt	3.2.1	ovan,	och	därför	
mindre	framträdande.	Den	del	av	företagsstyrningen	som	avser	ägarstyrning	i	
egentlig	mening	omfattas	huvudsakligen	av	nationell	rätt	och	kommer	därför	främst	
till	uttryck	i	de	associationsrättsliga	regler	som	inte	har	berörts	av	genomförandet	
av	Solvens	II-direktivet,	dvs.	ABL	och	LEF	samt	de	associationsrättsliga	särregler	för	
försäkringsföretag	som	framgår	av	kapitel	11–13	i	FRL.13

Härtill	kommer	en	rad	olika	begrepp	för	att	beteckna	den	dagliga	styrningen	av	
verksamheten	som	utövas	av	det	som	ofta	kallas	ledningsgruppen,	dvs.	verkställande	
direktören	och	andra	av	verkställande	direktören	utsedda	ledningspersoner	på	

10	 	Se	prop.	2015/16:9	s.	600.
11	 	Se	FörsäkringsrörelseManualen 2014,	s.	290	ff.	ang.	försäkringsaktiebolag,	s.	559	ff.	ang.	
ömsesidiga	försäkringsbolag	och	669	ff.	ang.	försäkringsföreningar.
12	 	Se	t.ex.	Kollegiet för svensk bolagsstyrning	som	uppdaterar	Svensk kod för bolagsstyrning,	
www.bolagsstyrning.se	och	Daniel	Stattin,	Företagsstyrning,	Uppsala,	2	uppl.,	2008,	s.	91.
13	 	Britta	Behrendt	Jonsson	slår	i	sin	avhandling	The Solvency II Capital Requirement  
for Insurance Groups – On the Tension Between Regulatory Law and Company Law,	Linköping	
University,	2018,	(Behrendt	Jonsson),	s.	89,	fast	att	“Solvency II does not have any impact  
on the legislative technique applied for regulating company law applicable to insurance 
undertakings.”
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Företagsstyrning

olika	nivåer	i	ett	företag.	För	detta	används	ofta	uttrycket	verksamhetsstyrning	eller,	
om	styrningen	enbart	avser	ekonomiska	mål,	ekonomistyrning.	Det	förtjänar	att	
framhållas	att	ledningsgruppen	inte	är	ett	bolagsorgan	som	regleras	i	ABL,	LEF	eller	
FRL,	utan	bygger	sin	kompetens	på	delegation	från	verkställande	direktören.14	

Mycket	förenklat	kan	några	av	de	ovan	nämnda	begreppen	och	deras	förhållande	
till	varandra	illustreras	enligt	figur	31	nedan.	Som	framgått	ovan	är	dock	denna	
förenklade	bild	inte	invändningsfri.

[Figur 31]

 

 

5.1.2 Företagsstyrning under Solvens I
Finansinspektionen	tog	2005	initiativ	till	att	utarbeta	ett	allmänt	råd	om	
företagsstyrning;	Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2005:1 Styrning och 
kontroll av finansiella företag.	Grunden	för	det	allmänna	rådet	fanns,	för	
försäkringsföretagen,	i	stabilitetsprincipen	i	4	kap.	1	§	FRL	(se	avsnitt	3.3	ovan).	
Principens	krav	på	”kontroll över försäkringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker”	
gick	utöver	de	dåvarande	Solvens	I-reglernas	fokus	på	kvantitativa	regler	om	
buffertkapital	för	risker	förenade	med	tecknade	försäkringar,	och	medförde	krav	
på	försäkringsföretagens	förmåga	att	identifiera	och	följa	upp	olika	slag	av	risker.		
	

14	 	Se	Behrendt	Jonsson	s.	108.

Genom	kontrollen	av	riskerna	kom	även	frågor	om	intern	styrning	och	intern	
kontroll	i	övrigt	att	innefattas.	Stödet	för	att	ställa	sådana,	utökade	kontrollkrav		
på	försäkringsföretagen	återfanns	även	i	principen	om	god försäkringsstandard		
i	4	kap.	3	§	FRL	(se	avsnitt	3.4	ovan).	Således	konstaterade	Finansinspektionen	i	
ett	sanktionsbeslut	2008	att	”En god försäkringsstandard förutsätter att företagen 
utarbetar och upprätthåller system för identifiering, kontroll och uppföljning av de  
risker som förekommer i verksamheten”.15	

Utgångspunkten	för	FFFS	2005:1	var	att	det	är	företagets	styrelse	som	har	
det	yttersta	ansvaret	för	företagets	organisation	och	förvaltningen	av	dess	
angelägenheter	enligt	de	associationsrättsliga	reglerna.	Därutöver	klargjordes		
i	FFFS	2005:1	att	den	verkställande	direktören	hade	ett	eget	ansvarsområde	som		
dels	omfattade	den	löpande	förvaltningen	av	företagets	angelägenheter	enligt	
styrelsens	riktlinjer	och	anvisningar,	dels	de	åtgärder	som	krävs	för	att	företagets	
bokföring	ska	fullgöras	i	enlighet	med	lag,	samt	att	medelsförvaltningen	sköts		
på	ett	betryggande	sätt.	

De	flesta	av	de	system	och	funktioner	som	regleras	i	Solvens	II-reglerna,	
omfattades	av	FFFS	2005:1.	Således	ställdes	krav	på	effektiva	informations-	och	
kommunikationssystem	för	intern	information,	god	intern	kontroll,	hantering	av	
risker	(riskhantering),	uppföljning	av	företagets	risker	(riskkontroll),	inrättande		
av	en	funktion	för	regelefterlevnad	(compliance)	och	en	oberoende	gransknings-
funktion	(internrevision),	förutsättningar,	begränsningar	och	krav	på	riktlinjer	för	
uppdragsavtal	(outsourcing),	beredskapsplaner	för	oförutsedda	händelser	samt		
kris-	och	katastrofplanering.

Sammantaget	kom	flera	av	de	sanktioner	som	Finansinspektionen	tilldelade	
försäkringsföretag	under	en	lång	rad	av	år	att,	med	stöd	i	stabilitetsprincipen	
och	kravet	på	god	försäkringsstandard,	fokusera	på	frågorna	om	intern	kontroll	
såsom	dessa	kom	till	uttryck	i	det	allmänna	rådet	FFFS	2005:1.16	Som	närmare	
förklarats	i	avsnitt	3.3-3.4	ovan	har	såväl	stabilitetsprincipen	som	kravet	på	god	
försäkringsstandard	behållits	i	FRL,	trots	att	genomförandet	av	Solvens	II-direktivet	
innebär	att	principernas	tillämpningsområde	har	beskurits	väsentligt	genom	
det	nya	regelverkets	omfattande	och	detaljerade	regler	av	både	kvantitativt	och	
kvalitativt	slag.	De	nya,	tvingande	reglerna	om	företagsstyrning	har	dock	inneburit	
att	det	allmänna	rådet	FFFS	2005:1	om	styrning	och	kontroll	av	finansiella	
företag,	sedan	den	1	mars	2016,	inte	längre	är	tillämpligt	för	försäkringsföretag.17	
Försäkringsföretag	ska	i	stället	uppfylla	de	krav	på	företagsstyrning	som	beskrivs		
i	det	följande.

15	 	FI	Dnr	08-2700.
16	 	En	sammanställning	av	Finansinspektionens	praxis	baserad	på	reglerna	i	FFFS	2005:1	
fram	till	2014	finns	i	FörsäkringsrörelseManualen 2014,	s.	762‒794.
17	 	Se	1	kap.	2	§	FFFS	2005:1.
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6. Pelare III – Marknadsdisciplin 
och transparens

“We don’t have to be smarter than the rest,  
we have to be more disciplined than the rest”

Warren Buffet

I de tidigare gällande solvensreglerna i försäkringsrörelselagen (2010:2043), 
i dess lydelse före den 1 januari 2016 (SI-FRL), fanns inga bestämmelser om 
offentliggörande av uppgifter om verksamhet och solvens. Däremot fanns 
bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 
(ÅRFL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, om krav på vissa 
tilläggsupplysningar avseende verksamhet, risker och solvens i årsredovisningen.

Inom pelare III i direktiv 2009/138/EG (Solvens II-direktivet) finns regler om 
företagens rapportering till såväl tillsynsmyndigheten som till marknaden. Tanken  
är att en mer omfattande rapportering av olika uppgifter ska bidra till ökad disciplin 
hos försäkringsföretagen.1 Genom reglerna i pelare III får tillsynsmyndigheter och 
externa aktörer, såsom försäkringstagare och finansiärer, möjlighet att få en mer 
samlad bild av företagets ekonomiska ställning och hanteringen av de risker som 
är förenade med verksamheten. Tanken är att dessa krav kommer att utgöra starka 
incitament för att bedriva rörelsen på ett finansiellt sunt sätt.2

Transparens är en av grundstenarna i Solvens II och syftar till att underlätta 
jämförbarheten mellan olika försäkringsföretag. Transparensen uppnås framför  
allt genom försäkringsföretagens offentliggörande av uppgifter om verksamhet  
och solvens, som ska lämnas av alla försäkringsföretag och försäkringsgrupper.3 
Reglerna beskrivs nedan i avsnitt 6.1.

1  Se SOU 2011:68 s. 383.
2  Se SOU 2011:68 s. 46.
3  Se SOU 2011:68 s. 383.
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Vid sidan av de uppgifter som ska offentliggöras, ska försäkringsföretagen fullgöra 
omfattande tillsynsrapporteringskrav till Finansinspektionen. Reglerna beskrivs 
nedan i avsnitt 6.2.

De regler om transparens som behandlas nedan genomför artiklar i Solvens II-
direktivet som brukar betecknas som egentliga Solvens II-artiklar, se avsnitt 1.3.2 
ovan. Dessa regler ska inte förväxlas med de föreskrifter om vilken information  
som försäkringsföretag ska lämna till dem som erbjuds att teckna försäkring och  
till försäkringstagare och andra ersättningsberättigade, som Finansinspektionen  
har meddelat med stöd av bemyndigandet i 4 kap. 18 § 2 FRL. Dessa föreskrifter 
(FFFS 2011:39) genomför bestämmelser i de tidigare försäkringsdirektiven, vilka nu 
ingår i de s.k. konsolideringsartiklarna i Solvens II-direktivet, se avsnitt 1.3.2 ovan.  

Nyckelbegrepp

Betydande förändring  
(Major development)

 

Förändring som i väsentlig grad minskat relevansen 
hos de uppgifter som offentliggjorts i lägesrapporten 
om solvens och finansiell ställning (artikel 54 Solvens 
II-direktivet).

Dualitetskravet  
(Four-eyes-principle)

Ett krav på att olika personer utför respektive 
kontrollerar utförandet, t.ex. av en betalning, 
transaktion, bokföring eller rapport (se t.ex. 
Finansinspektionen i PM 6 november 2017) samt  
att ”minst två personer faktiskt leder företaget”  
(artikel 258.4 Solvens II-förordningen). 

Finansiell saneringsplan 
(Finance Scheme)

En plan för att se till att minimikapitalkravet 
återigen efterlevs, antingen genom att återupprätta 
medräkningsbara egna medel på en nivå som 
minst motsvarar minimikapitalkravet eller genom 
reduceringar i företagets riskprofil (18 kap. 8 § FRL).

Fyra-ögon-principen  Se Dualitetskravet.

Kvartalsvisa kvantitativa 
blanketter (Quantitative 
Reporting Templates, 
QRT)

Blanketter som närmare specificerar och 
kompletterar information som redovisas i solvens 
och verksamhetsrapporten och i den regelbundna 
tillsynsrapporten (artikel 304.1 (d) i Kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/35 (Solvens II-
förordningen)).

Lägesrapport om solvens 
och finansiell ställning 

Se Solvens- och verksamhetsrapport nedan.

Materiell information 
(Material information)

Information vars utelämnande eller felaktiga 
framställning skulle kunna påverka den avsedda 
användarens beslutsprocess eller bedömning, 
inbegripet tillsynsmyndigheterna (artikel 291 och  
305 Solvens II-förordningen).

Offentliggörandepolicy 
(Public Disclosure Policy)

Styrdokument som, trots benämningen, ska omfatta 
både rapportering och offentliggörande (16 kap. 8 § 
FRL och riktlinje 31 i Eiopas samling av Riktlinjer för 
rapportering och offentliggörande).

Regelbunden 
tillsynsrapport (Regular 
Supervisory Report, RSR)

En rapport som ska lämnas till Finansinspektionen 
och som innehåller de uppgifter som avses i 
artiklarna 307–311 i Solvens II-förordningen samt 
de uppgifter som avses i artiklarna 293–297 och  
som försäkringsföretaget har fått tillstånd att inte 
offentliggöra i solvens- och verksamhetsrapporten 
(artikel 304.1 (b) Solvens II-förordningen).

Solvens- och 
verksamhetsrapport 
(Solvency and Financial 
Condition Report, SFCR)

En lägesrapport beträffande försäkringsföretagets 
solvenssituation och finansiella ställning som ska 
offentliggöras (artikel 51.1 Solvens II-direktivet).

Systematisk information Information som på ett strukturerat och 
organiserat sätt kan spåras till underliggande data 
(Finansinspektionen i PM 6 november 2017).

Tillsynsrapporten om 
den egna risk- och 
solvensbedömningen 
(ORSA supervisory report)

En rapport om (a) de kvalitativa och kvantitativa 
resultaten av den egna risk- och solvensbedömningen 
och de slutsatser som försäkringsföretaget har dragit 
av dessa resultat, (b) vilka metoder och huvudsakliga 
antaganden som tillämpats i den egna risk- och 
solvensbedömningen, (c) information om företagets 
totala solvensbehov och en jämförelse mellan dessa 
solvensbehov, de lagstadgade kapitalkraven och 
företagets kapitalbas samt (d) kvalitativ information 
om, och om betydande avvikelser har identifierats 
en kvantifiering av, i vilken utsträckning företagens 
kvantifierbara risker inte beaktas i beräkningen 
av solvenskapitalkravet (artikel 306 i Solvens II-
förordningen).

Väsentlig händelse Sådan händelse som avses i 4 kap. Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering  
för försäkringsrörelse FFFS 2015:13.

Väsentligt fel Fel avseende en materiell information, dvs. en uppgift 
vars utelämnande eller felaktiga framställning skulle 
påverka Finansinspektionens beslutsprocess eller 
bedömning (Finansinspektionen i PM 6 november 2017).

Årliga kvantitativa 
blanketter (Annual 
quantitative reporting 
templates)

Blanketter som närmare specificerar och kompletterar  
information som redovisas i solvens och verksamhets-
rapporten och i den regelbundna tillsynsrapporten  
(artikel 304.1 (d) i Solvens II-förordningen).

Åtgärdsplan (Recovery 
plan)

En plan för att återställa en tillfredsställande 
finansiell ställning (18 kap. 4 § FRL).



Pelare III 

464 465Pelare III – Marknadsdisciplin och transparens 6.1 Offentliggörande 

6.1 Offentliggörande 

“A lack of transparency results in distrust  
and a deep sense of insecurity”

Dalai Lama

 

Sammanfattning
Offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport

• Ett försäkringsföretag ska offentliggöra en solvens- och verksamhetsrapport en 
gång per år. Om vissa förhållanden ändras ska den uppdateras och offentliggöras 
(16 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL), artikel 51.1 första 
stycket Solvens II-direktivet).

Innehållet i solvens- och verksamhetsrapporten

• Solvens- och verksamhetsrapporten ska innehålla en beskrivning av försäkrings-
företagets verksamhet och resultat, företagsstyrningssystem, riskprofil, 
värderingsmetoder för solvensändamål och solvenssituation (16 kap. 2 § första 
stycket FRL, artikel 51.1 andra stycket Solvens II-direktivet).

• Ett försäkringsföretag som använder matchnings- eller volatilitetsjustering ska 
lämna särskild information om detta i rapporten (16 kap. 2 § andra stycket  
FRL, artikel 51.1 a Solvens II-direktivet).

• Ett försäkringsföretag får helt eller delvis lämna de uppgifter som ska offentlig-
göras genom rapporten genom hänvisning till uppgifter som företaget 
offentliggjort för att uppfylla andra rättsliga eller administrativa krav, om  
dessa uppgifter är likvärdiga både till art och till omfattning (16 kap. 2 §  
tredje stycket FRL, artikel 53.3 Solvens II-direktivet). 

Särskild information i solvens- och verksamhetsrapporten

• Ett försäkringsföretag som använder matchningsjustering ska i sin solvens- 
och verksamhetsrapport beskriva matchningsjusteringen och den portfölj 
av åtaganden och motsvarande tillgångar på vilka justeringen används samt 
kvantifiera effekterna av en slopad matchningsjustering på företagets 
finansiella position (16 kap. 2 § andra stycket, första meningen FRL,  
artikel 51.1 a Solvens II-direktivet). 

• Rapporten ska även innehålla information om huruvida företaget använder 
volatilitetsjustering och en kvantifiering av effekterna av en slopad volatilitets-
justering på företagets finansiella position (16 kap. 2 § andra stycket, andra 
meningen FRL, artikel 51.1 a Solvens II-direktivet).

Undantag från kravet på offentliggörande

• Finansinspektionen får i ett enskilt fall tillåta att ett försäkringsföretag inte 
offentliggör uppgifter om verksamhet och resultat, företagsstyrningssystem, 
riskprofil och värderingsmetoder för solvensändamål, om ett sådant offentlig-
görande skulle innebära att företagets konkurrenter otillbörligt gynnas eller 
företaget bryter mot tystnadsplikt avsedd att skydda försäkringstagare eller 
andra som företaget har en motpartsrelation till (16 kap. 3 § första stycket  
FRL, artikel 53.1, 53.2 och 53.4 Solvens II-direktivet). 

• Ett försäkringsföretag som fått tillstånd att inte offentliggöra vissa uppgifter  
ska ange detta och skälen till beslutet i solvens- och verksamhetsrapporten  
(16 kap. 3 § andra stycket FRL, 53.2 och 53.4 Solvens II-direktivet).

Uppdatering av lägesrapporten om solvenskapitalkravet inte är uppfyllt

• Ett försäkringsföretag som inte uppfyller solvenskapitalkravet ska omedelbart 
uppdatera tidigare offentliggjorda uppgifter i solvens- och verksamhetsrapporten, 
om underskottet är betydande och Finansinspektionen inte har fått någon 
realistisk åtgärdsplan inom två månader räknat från den dag då företaget 
upptäckte att underskottet var betydande (16 kap. 4 § första stycket FRL,  
artikel 54.1 Solvens II-direktivet).

• Om Finansinspektionen har ansett att en åtgärdsplan är realistisk, men 
underskottet inte har korrigerats inom sex månader från det att det upptäcktes, 
ska underskottet offentliggöras av företaget vid utgången av denna period. 
Samtidigt ska företaget offentliggöra en förklaring till orsakerna till det 
kvarvarande underskottet, följderna av detta, vilka korrigerande åtgärder som 
har vidtagits av företaget och vilka ytterligare korrigerande åtgärder som är 
planerade (16 kap. 4 § andra stycket FRL, artikel 54.1 Solvens II-direktivet). 

• På begäran av Finansinspektionen ska ett försäkringsföretag som inte uppfyller 
solvenskapitalkravet, samtidigt som underskottet är betydande och någon 
realistisk åtgärdsplan inte har överlämnats till inspektionen inom ovan angiven 
tid, offentliggöra hur stort underskottet är, en förklaring av orsakerna till 
underskottet, följderna av underskottet och vilka korrigerande åtgärder som  
har vidtagits av företaget (16 kap. 5 § FRL, artikel 54.1 Solvens II-direktivet). 
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Uppdatering av lägesrapporten om minimikapitalkravet inte är uppfyllt

• Ett försäkringsföretag som inte uppfyller minimikapitalkravet ska omedelbart 
uppdatera tidigare offentliggjorda uppgifter i solvens och verksamhetsrapporten, 
om Finansinspektionen bedömer att företaget inte kommer att kunna 
överlämna en realistisk, kortsiktig finansiell saneringsplan eller inspektionen 
inte har fått någon sådan plan inom en månad räknat från det datum då 
företaget upptäckte att minimikapitalkravet inte var uppfyllt (16 kap. 6 §  
första stycket FRL, artikel 54.1 Solvens II-direktivet).

• Om Finansinspektionen har ansett att en finansiell saneringsplan är realistisk, 
men underskottet inte har korrigerats inom tre månader från det att det 
upptäcktes, ska underskottet offentliggöras av företaget senast vid utgången av 
denna period. Samtidigt ska företaget offentliggöra en förklaring till orsakerna 
till det kvarvarande underskottet, följderna av detta, vilka korrigerande åtgärder 
som har vidtagits av företaget och vilka ytterligare korrigerande åtgärder som är 
planerade (16 kap. 6 § andra stycket FRL, artikel 54.1 Solvens II-direktivet).                 

• På begäran av Finansinspektionen ska ett försäkringsföretag som inte uppfyller 
minimikapitalkravet – samtidigt som Finansinspektionen bedömer att 
företaget inte kommer att kunna överlämna en realistisk finansiell sanerings-
plan eller inte har erhållit någon sådan plan inom en månad räknat från 
det datum då företaget upptäckte att minimikapitalkravet inte var uppfyllt 
– offentliggöra hur stort underskottet är, en förklaring av orsakerna till 
underskottet, följderna av underskottet och vilka korrigerande åtgärder som  
har vidtagits av företaget (16 kap. 7 § FRL, artikel 54.1 Solvens II-direktivet).

System och styrdokument

• Ett försäkringsföretag ska ha lämpliga informations- och rapporteringssystem 
för att kunna upprätta och offentliggöra solvens- och verksamhetsrapporten 
samt även ha styrdokument som säkerställer att alla uppgifter som offentliggörs 
fortlöpande är relevanta (16 kap. 8 § första stycket FRL, artikel 55 Solvens 
II-direktivet). 

• Solvens- och verksamhetsrapporter samt uppdateringar av dessa ska godkännas 
av försäkringsföretagets styrelse innan de offentliggörs (16 kap. 8 § andra stycket 
FRL, artikel 55 Solvens II-direktivet).

Tillämpliga regler

• 16 kap. FRL
• Artikel 51 och 53-55 Solvens II-direktivet
• Artikel 291-302 och Bilaga XX till Solvens II-förordningen
• ITS 2015/2452, rättad och ändrad genom ITS 2016/1868
• Eiopas samling av Riktlinjer för rapportering och offentliggörande
• 3 kap. FFFS 2015:13

• Se i övrigt i Solvensregler – Regelöversikten4:

• Tabell 1. Regler för alla försäkringsföretag som tillämpar SII   

4  Utgivning planerad till hösten 2019.

Motiv

• 20.03.2007 Advice to the European Commission on Supervisory Reporting 
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Enligt det tidigare solvensregelverket (Solvens I) fanns det inga krav på 
offentliggörande av uppgifter om verksamhet och solvens. Det fanns dock 
bestämmelser i ÅRFL och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd  
med krav på vissa tilläggsupplysningar avseende verksamhet, risker och solvens  
i den finansiella rapporteringen. Dessa upplysningskrav var dock inte lika 
omfattande som de krav som introducerades genom Solvens II-direktivet. 
 
Som nämnts inledningsvis är transparens en av grundstenarna i Solvens II-direktivet 
och syftar till att underlätta jämförbarheten mellan olika försäkringsföretag. 
Detta krav uppnås framför allt genom försäkringsföretagens offentliggörande av 
en rapport om verksamhet och solvens, som ska lämnas av alla försäkringsföretag 
och försäkringsgrupper. Syftet med detta offentliggörande är bl.a. att ge en 
extern intressent ett underlag som denne kan förlita sig på för en bedömning 
av företagets verksamhet och solvenssituation. Rapporten ska även underlätta 
jämförelsen mellan olika försäkringsföretag. De uppgifter som ska offentliggöras 
ska därför vara tillräckliga för att en extern intressent ska kunna göra en bedömning 
av företagets verksamhet och resultat, företagsstyrningssystem, riskprofil, 
värderingsmetodik för solvensändamål och dispositionen av det egna kapitalet. 
Det finns dock en möjlighet till undantag från kravet på offentliggörandet om ett 
företags konkurrenter skulle gynnas otillbörligt eller om företaget bryter mot 
tystnadsplikt.
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6.1.1 Offentliggörande av solvens- och 
verksamhetsrapport

Offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport

16 kap. 1 § Ett försäkringsföretag ska offentliggöra en solvens- och 
verksamhetsrapport en gång per år. Rapporten ska uppdateras i de  
fall som anges i 4 och 6 §§.

Medlemsstaterna ska kräva att varje försäkrings- och återförsäkringsföretag 
årligen offentliggör en ”lägesrapport beträffande sin solvenssituation och finansiella 
ställning” (artikel 51.1 första stycket i Solvens II-direktivet). Av direktivet 
följer att lägesrapporten ska innehålla uppgifter om verksamhet och resultat, 
företagsstyrning och riskprofil, värderingsmetodik för solvensändamål och 
solvenssituation. Mot denna bakgrund valde regeringen att i 16 kap. 1 § FRL, 
som genomför artikel 51.1 i Solvens II-direktivet, kalla rapporten för solvens- 
och verksamhetsrapport. Regeringen ansåg nämligen att begreppet verksamhet 
bättre kan sammanfatta de områden som behandlar verksamhet, resultat, 
företagsstyrning och riskprofil samt att solvens kan sammanfatta de områden  
som behandlar värderingsmetoder för solvensändamål och disposition av  
det egna kapitalet.5 Eftersom redan det i den svenska översättningen valda 
begreppet lägesrapport saknade uttrycklig förankring i direktivtexten (report),  
har regeringens val av terminologi bidragit till viss ytterligare förvirring,  
detta särskilt som det finns ett internationellt etablerat begrepp för rapporten; 
Solvency and Financial Condition Report, SFCR.  

Enligt skäl 38 i Solvens II-direktivet ska uppgifterna offentliggöras minst en 
gång per år, vilket dock inte framgår av artikel 51.1, som i stället kräver ett 
offentliggörande ”årligen”. För samtliga försäkringsföretag i Sverige är kalenderår 
räkenskapsår, men räkenskapsåret kan vara kortare eller längre beroende på 
när bokföringsskyldigheten inträder eller upphör. Solvens- och verksamhets-
rapporten enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § FRL, kommer därmed i normalfallet  
att innehålla årsuppgifter. Av artikel 54 framgår det att offentliggörande 
dessutom ska ske vid vissa ändrade förhållanden. Det innebär att rapporten  
kan komma att offentliggöras flera gånger per år i samband med uppdateringar,  
se vidare nedan angående 16 kap. 4‒7 §§ FRL.6 Sammanfattningsvis ledde  
det till att det i lagtexten angivna kravet på periodicitet, enligt huvudregeln  
i 16 kap. 1 § FRL, stannade vid en gång per år.

5  Se prop. 2015/16:9 s. 332.
6  Se prop. 2015/16:9 s. 332.

6.1.2 Innehållet i solvens- och verksamhetsrapporten

Innehållet i solvens- och verksamhetsrapporten

16 kap. 2 § Solvens- och verksamhetsrapporten ska innehålla en beskrivning  
av försäkringsföretagets 

1. verksamhet och resultat, 
2. företagsstyrningssystem, 
3. riskprofil, 
4. värderingsmetoder för solvensändamål, och 
5. solvenssituation.

Ett försäkringsföretag som använder matchningsjustering enligt 5 kap. 7 § ska 
i rapporten beskriva denna och den portfölj av åtaganden och motsvarande 
tillgångar på vilka justeringen används samt kvantifiera effekterna av en slopad 
matchningsjustering på företagets finansiella ställning. Ett försäkringsföretag 
som använder volatilitetsjustering enligt 5 kap. 9 § ska i rapporten kvantifiera 
effekterna av en slopad volatilitetsjustering på företagets finansiella ställning. Ett 
försäkringsföretag får helt eller delvis lämna de uppgifter som ska offentliggöras 
genom rapporten genom hänvisning till uppgifter som företaget offentliggjort för  
att uppfylla andra rättsliga eller administrativa krav, om dessa uppgifter är likvärdiga  
till art och omfattning.

Av artikel 51.1 första stycket i Solvens II-direktivet framgår att uppgifterna som krävs 
enligt artikel 35.3 och principerna i artikel 35.4 ska beaktas vid offentliggörandet.  
Av artikel 51.1 andra stycket, som genomförs i 16 kap. 2 § första stycket FRL, framgår 
det att rapporten om verksamhet och solvens ska innehålla uppgifter av olika slag. 

Av artikel 51.1 andra stycket följer att försäkringsföretaget ska offentliggöra 
detaljerade beskrivningar av företagets verksamhet och resultat, företagsstyrnings-
system, risker samt värderingsmetoder. Dessutom ska försäkringsföretaget 
offentliggöra uppgifter om dispositionen av det egna kapitalet. Om minimikapital-
kravet eller solvenskapitalkravet underskridits under rapporteringsperioden 
ska försäkringsföretaget offentliggöra detta, även om dessa förhållanden senare 
rättats till, samt en förklaring av deras ursprung och följder och en redogörelse för 
korrigerande åtgärder som vidtagits. 

Beskrivningen av dispositionen av det egna kapitalet inkluderar enligt artikel 51.1 
e beskrivningar av kapitalbasens struktur, belopp och kvalitet samt beloppen för 
solvenskapitalkravet och minimikapitalkravet. Solvens II-utredningen hade valt 
att använda uttrycket kapitalhantering för att beskriva detta. Regeringen ansåg 
emellertid att uttrycket solvenssituation bättre beskriver vad som avses, varför 
detta uttryck i 16 kap. 2 § första stycket 5 FRL, anses motsvara uppgifterna om 
”kapitalhanteringen av det egna kapitalet” som nämns i artikel 51.1 e) i Solvens II-
direktivet. Vidare ansåg regeringen att det bemyndigande som Finansinspektionen 
har fått, leder till att ytterligare preciseringar kan ges. Under remissbehandlingen 
hade Svensk Försäkring anfört att det behövde förtydligas i lagtexten vad som  
avses med kapitalhantering. Detta ansåg regeringen nu vara tillgodosett.7

7  Se prop. 2015/16:9 s. 333.
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7. Grupptillsyn

”De förslag som nu lämnas grundar sig på en EU-reglering som 
åtminstone delvis är ytterst komplicerad. Inte minst gäller detta det 
nya regelverket om grupptillsyn. Särskilt på det området förefaller 

direktivet också ha betydande brister vad gäller reglernas tydlighet 
och inbördes sammanhang. Det svenska regelverk som nu ska införas 

kommer att uppvisa motsvarande svagheter. Det har vid föredragningen 
av lagrådsremissen ofta varit svårt att klart fastställa hur reglerna 

är tänkta att samverka, och vilket syfte de enskilda bestämmelserna 
har. När det gäller grupptillsynen har även de mest grundläggande 

principerna visat sig leda till osäkerhet, så t.ex. när det gäller regleringen 
av bestämmelsernas räckvidd, på vilken nivå i olika företagsstrukturer 

som tillsynen ska ske och hur olika EU-länders regelverk samverkar.”

Lagrådet, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-18

Genom direktiv 2009/138/EG (Solvens II-direktivet) infördes en ny och utbyggd 
reglering av tillsynen över försäkringsföretag som ingår i en grupp av företag. De 
tidigare reglerna i direktiv 1998/78/EG (Försäkringsgruppsdirektivet) upphävdes 
och ersattes med nya regler i Solvens II-direktivet. Regleringen ändrade därmed 
inriktning från att ha tagit sikte på de enskilda försäkringsföretag som ingår i en 
försäkringsgrupp till att avse hela gruppen sedd som en helhet. I linje med den 
inriktningen innehåller Solvens II-direktivet bestämmelser om hur regleringen på 
de olika områdena ska tillämpas på gruppnivå, exempelvis i fråga om kapitalbas, 
kapitalkrav, rapportering och företagsstyrning. 1

1  Prop. 2015/16:9 s. 394.

När ett försäkringsföretag ingår i en grupp har det ansetts nödvändigt att tillsyn  
kan utövas över gruppen för att tillsynsmyndigheten ska kunna göra en mer 
välgrundad bedömning av den finansiella ställningen hos de försäkringsföretag  
som ingår i gruppen.2 Grupptillsynen utgör således ett komplement till den  
tillsyn som ska ske med avseende på de enskilda försäkringsföretagen individuellt.  
Ett försäkringsföretag som ska underkastas grupptillsyn ska alltså även stå under 
tillsyn som enskilt institut. 

För de grupper som har gruppföretag etablerade i flera medlemsstater i 
Europeiska Unionen (EU) ska det – med något undantag – utses en grupptillsyns-
myndighet, som ansvarar för grupptillsynen med avseende på en viss grupp. 
Grupptillsynsmyndigheten och de övriga behöriga myndigheterna i de länder 
där gruppen finns ska samarbeta inom ramen för ett tillsynskollegium. I Solvens 
II-direktivet finns regler dels om hur grupptillsynsmyndigheten ska utses, dels 
om hur samarbetet ska ske mellan denna och övriga tillsynsmyndigheter. Det 
finns också regler om hur de nationella behöriga myndigheterna, inbegripet 
grupptillsynsmyndigheten, ska samarbeta med den Europeiska försäkrings-  
och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa.

Regleringen av grupper i Solvens II-direktivet samverkar med regleringen av tillsynen 
över finansiella konglomerat enligt Konglomeratdirektivet 3. Ändamålet är att 
tillsynen ska bli effektiv och samordnad. Om särskild tillsyn sker av en grupp till 
följd av bestämmelserna i Konglomeratdirektivet, påverkar det vilka resurser som 
ska läggas på grupptillsyn enligt Solvens II-direktivet.

Konglomeratdirektivet har genomförts i Sverige i lagen (2006:531) om särskild 
tillsyn över finansiella konglomerat (konglomeratlagen). Finansiella konglomerat 
är grupper av företag som innehåller företag som driver verksamhet av viss storlek 
inom både försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn (se 2 kap. 1 § 
konglomeratlagen). Vissa bestämmelser i Solvens II-direktivet kan därför för sin 
tillämpning bli beroende av om Konglomeratdirektivet är tillämpligt eller inte  
(se t.ex. artikel 213.3 i Solvens II-direktivet).

I det följande kommer endast de mest grundläggande gruppreglerna att behandlas. 
Således kommer reglerna om moderföretag utanför Europeiska Ekonomiska 
Samarbetsområdet (EES) (19 kap. 30–31 och 65–73 §§ försäkringsrörelselagen 
(2010:2043) (FRL)) och nationell undergruppstillsyn (19 kap. 74–83 §§ FRL) inte 
att beaktas mer än mycket översiktligt. Reglerna om särskild tillsynsordning (19 kap. 
84–88, 92-95 och 98–103 §§ FRL) och interna modeller (19 kap. 23–25, 28 och 
89 §§ FRL) kommer inte alls att behandlas. Vidare kommer endast regler som utgör 
handlingsregler för företagen att beaktas. Regler som avser Finansinspektionens 
förhållande till Eiopa och andra tillsynsmyndigheter kommer alltså inte att  

2  Se Skäl 95 i Solvens II-direktivet.
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om 
extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt 
konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 93/6/
EEG och 93/22/EEG samt Europarlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, 
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU.



Checklista – Vilka gruppregler är relevanta för mitt företag?

Följande figur ger en mycket förenklad och översiktlig bild över frågan om vilka 
gruppregler som kan vara tillämpliga för ett företag 

[Figur 38]
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utvecklas i denna framställning utöver vad som krävs för att belysa frågan om när 
inspektionen ska vara grupptillsynsmyndighet.4

Av skäl som har angivits i avsnitt 2.1.2 ovan, har regeringens motiv till genomförande 
av Solvens II-direktivet stor praktisk betydelse för försäkringsbranschen. Om 
inget annat anges nedan, återges därför i detta avsnitt den tolkning av Solvens II-
direktivet som framgår av prop. 2015/16:9 Genomförande av Solvens II-direktivet  
på försäkringsområdet.

Nyckelbegrepp5

Anknutet företag  
(Related undertaking)

Företag som är ett dotterföretag, ett företag som 
annars är föremål för ägarintresse alternativt 
ett företag som har gemensam eller i huvudsak 
gemensam ledning enligt 1 kap. 16 b § FRL med  
ett annat företag.

1 kap. 16 a § FRL.

Betydande 
riskkoncentration 
(Significant risk 
concentration)

En riskkoncentration som skulle kunna hota 
gruppens solvens eller likviditet. Begreppen 
”väsentlig riskkoncentration” och ”betydande 
riskkoncentration”har samma innebörd.

Artikel 244.2 och 244.3 i Solvens II-direktivet och 
artikel 376 i Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2015/35 (Solvens II-förordningen).

Betydande gruppintern 
transaktion (Significant 
intragroup transaction)

Se Betydande transaktion.

Betydande transaktion 
(Significant transaction)

En transaktion som har ett materiellt inflytande på 
gruppens solvens eller likviditet eller på ett av de 
företag som var involverad i transaktionen. Begreppen 
”väsentlig transaktion” och ”betydande gruppintern 
transaktion” har samma innebörd. 

Artikel 245.2 och 245.3 i Solvens II-direktivet och 
artikel 377 i Solvens II-förordningen.

Blandat finansiellt 
holdingföretag (Mixed 
financial holding company)

Ett moderföretag som inte är ett reglerat företag och 
som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst 
ett är ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, 
och andra företag utgör ett finansiellt konglomerat.

1 kap. 12 § 2 FRL och 1 kap. 3 § 4 konglomeratlagen 
och artikel 13.25 d) i Solvens II-direktivet som hänvisar 
till artikel 2.15 i direktiv 2002/87EG.

4  De nämnda reglerna kommer att behandlas i en kommande del i skriftserien 
FörsäkringsrörelseManualen som avser Praxis och tillsyn.
5  För biträde med upprättandet av nedanstående definitioner riktas ett varmt tack till 
jur.kand. Moa Bodin vid Advokatfirman Vinge.
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7.1 Företag som ingår i en grupp

Sammanfattning

• I en grupp ingår 1) ett företag, 2) dess dotterföretag och 3) andra anknutna  
företag samt 3) de företag som dotterföretaget har ett ägarintresse i (19 kap.  
1 § första stycket FRL, artikel 212.1 c i Solvens II-direktivet).

Tillämpliga regler

• Artikel 13.15, 13.16, 13.20 och 212.1 a-c i Solvens II-direktivet
• 1 kap. 13 och 16 a §§ och 19 kap. 1§ FRL, 
• 1 kap. 3 § 2 och 4 § konglomeratlagen
• 1 kap. 4 § ÅRL
• 1 kap. 3 § ÅRFL
• 13 kap. 2 § FFFS 2015:8
• Eiopa, Riktlinjer om solvensen på gruppnivå 

• Se i övrigt i Solvensregler – Regelöversikten6:

• Tabell 5. Särskilda regler för företag som ingår i en grupp

Motiv

• SOU 2011:68 s. 409 ff.
• Prop. 2015/16:9 s. 394 ff.
• Finansinspektionens Beslutspromemoria 2015-11-25, FI Dnr 10-9537, s. 72 f.
• Eiopa Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on Group Solvency

Litteratur

• Britta Behrendt Jonsson, The Solvency II Capital Requirement for Insurance        
   Groups – On the Tension Between Regulatory Law and Company Law,  
   Linköping University, 2018, s. 177 ff. 
• Barnaby Hinnigan och Alison Matthews, Groups, i A practitioner’s guide to   
   Solvency II, Thomson Reuters 2016, s. 275 ff.
• Karel Van Hulle, Solvency Requirements for EU Insurers – Solvency II is good for  
   you, Cambridge, 2019, s. 546 ff. 

Försäkringsföretag ingår numera i stor omfattning i grupper av företag som har 
internationell karaktär. Den nya tillsynsordning som skapades inom EU genom 
Solvens II-direktivet förutsätter därför ett nära samarbete mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna sinsemellan och den europeiska tillsynsmyndigheten Eiopa. 
Om de bestämmelser som genomför Solvens II-direktivet avviker från direktivet och 
på grund av detta skiljer sig åt mellan EU:s medlemsstater, försvåras det nödvändiga 
tillsynssamarbetet. Regelefterlevnaden för försäkringsföretagen försvåras likaså. 
Regeringen ansåg därför att FRL:s gruppregler borde nära ansluta till Solvens 
II-direktivets motsvarande regler och de begrepp som används i direktivet, även 
om vissa undantag från denna huvudregel kunde vara motiverade. De, i vissa fall 

6  Utgivning planerad till hösten 2019.

betydande, avsteg från Solvens II-utredningens förslag som slutligen gjordes vid 
direktivets genomförande, får ses mot den bakgrunden. Detta gäller inte minst 
frågan om vilka företag som ingår i en grupp och vilka begrepp som ska användas 
för att definiera vilka dessa företag är.

Britta Behrendt Jonsson har i sin avhandling The Solvency II Capital Requirement 
for Insurance Groups – On the Tension Between Regulatory Law and Company Law, 
utförligt redogjort för i vilka fall en grupp kan anses föreligga och vilka företag som 
ingår i en grupp.7 Vad som sägs nedan utgör endast en kortare och mer förenklad 
sammanfattning av dessa regler.

7.1.1 Grupp

Företag som ingår i en grupp

19 kap. 1 § I en grupp ingår ett företag, dess dotterföretag och andra anknutna 
företag samt de företag som dotterföretaget har ett ägarintresse i.

I en grupp ingår även företag som förenas av starka och varaktiga finansiella 
förbindelser på grund av avtal eller på annat sätt, under förutsättning att ett av 
företagen genom att samordna beslutsfattandet i företagen utövar ett bestämmande 
inflytande över de övriga företagen. Det företag som utövar ett bestämmande 
inflytande ska betraktas som moderföretag och övriga företag som dotterföretag.

Andra stycket gäller endast om det för att upprätta och avsluta sådana finansiella 
förbindelser som avses där krävs tillstånd av grupptillsynsmyndigheten. 

Genom Solvens II-direktivet infördes en definition av begreppet grupp på 
försäkringsområdet: I en grupp ingår 1) ett företag, 2) dess dotterföretag och 3) andra 
anknutna företag samt 4) de företag som dotterföretaget har ett ägarintresse i (19 kap.  
1 § första stycket FRL som genomför artikel 212.1 c i Solvens II-direktivet). Någon 
sådan definition hade tidigare inte funnits. Den tidigare definitionen i 9 kap. 1 §  
i försäkringsrörelselagen (2010:2043) i dess lydelse före den 1 januari 2016 (SI-FRL), 
avsåg försäkringsgrupp och byggde på en beskrivning i Försäkringsgruppsdirektivet 
av de fall då särskild tillsyn skulle utövas över de försäkringsföretag som ingick i en 
grupp.8 Solvens II-utredningens förslag innebar att såväl begreppet försäkringsgrupp 
som grupp skulle användas, vilket resulterade i ett lagförslag som till struktur och 
innehåll kom att avvika avsevärt från direktivtexten. Vidare skulle det därigenom 
fortsatt föreligga en betydande skillnad mellan gruppdefinitionerna i FRL och  
i konglomeratlagen. Regeringen valde därför slutligen att endast använda 
begreppet grupp.9   

Ur praktisk synvinkel är definitionen i 19 kap. 1 § FRL av begränsad betydelse.  
Det är inte endast följden av att definitionen är opreciserad och vid, t.o.m. så vid 

7  Se Britta Behrendt Jonsson, The Solvency II Capital Requirement for Insurance  
Groups – On the Tension Between Regulatory Law and Company Law, Linköping University, 
2018, (Behrendt Jonsson) kapitel 7.4.
8  Se prop. 1999/2000:99 s. 32 f. och även prop. 2005/06:45.
9  Se prop. 2015/16:9 s. 396 f.
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att en grupp föreligger även om det inte finns något försäkringsföretag i gruppen. 
En grundläggande förutsättning för att grupptillsyn ska komma ifråga är naturligtvis 
att ett försäkringsföretag ingår i gruppen, och frågan om huruvida grupptillsyn 
ska utövas över försäkringsföretaget avgörs inte av definitionen i 1 §, utan av 
bestämmelsen i 19 kap. 2 § FRL (se avsnitt 7.2.1 nedan).10 

Till största delen är omfattningen av en grupp oförändrad i Solvens II-direktivet i 
förhållande till Försäkringsgruppsdirektivets försäkringsgrupp, bl.a. är definitionerna 
av moder- och dotterföretag oförändrade (se nedan). En utvidgning har dock skett 
på så sätt att en grupp enligt 19 kap. 1 § andra stycket FRL (som genomför artikel 
212.1 c ii i Solvens II-direktivet) även kan baseras på starka och varaktiga finansiella 
kopplingar mellan företagen. En förutsättning är att det ena företaget genom en 
centraliserad samordning har ett dominerande inflytande över de övriga. En ytterligare 
förutsättning för att en grupp ska innefatta dessa företag är, enligt 19 kap. 1 § tredje 
stycket FRL, att ingående och avbrytande av de finansiella kopplingarna kräver 
förhandsgodkännande av grupptillsynsmyndigheten. I Sverige uppställs inga krav 
på sådant förhandsgodkännande eller tillstånd. Det innebär att två svenska företag 
aldrig kan utgöra en grupp p.g.a. den nu aktuella direktivbestämmelsen. Däremot 
kan ett svenskt företag och ett utländskt företag förenas i en grupp till följd av den. 
Det blir fallet om ett svenskt företag ingår i en grupp där grupptillsynsmyndigheten 
finns i ett annat land inom EES, där det ställs krav på tillstånd för att ingå och 
avsluta sådana finansiella kopplingar som avses i direktivbestämmelsen. Det saknar 
då betydelse om det svenska företaget enligt direktivbestämmelsen utövar ett 
dominerande inflytande eller står under ett sådant inflytande från ett annat företag. 
Avgörande är att det enligt lagstiftningen i det land där grupptillsynsmyndigheten 
finns krävs tillstånd för att upprätta och avsluta sådana starka och varaktiga 
finansiella kopplingar som avses i direktivet. I förlängningen innebär detta även att  
det inte kommer att bli aktuellt för Finansinspektionen att ta ställning till vad som 
menas med de olika begrepp som används i Solvens II-direktivet i detta avseende, 
såsom finansiella kopplingar och centraliserad samordning. 11

7.1.2 Moderföretag och dotterföretag

1 kap. 4 § ÅRL Ett företag är moderföretag och en juridisk person är dotterföretag,  
om företaget

1.    innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,

2.   äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare   
      i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar,

3.   äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än 
      hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller

4.   äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett 
      bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska 
      personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller 
      därmed jämförbara stadgar.

10  Se Behrendt Jonsson s. 178.
11  Se prop. 2015/16:9 s. 397.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföretaget, om ett annat 
dotterföretag till moderföretaget eller moderföretaget tillsammans med ett eller flera 
andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans 

1.   innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,

2.   äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare  
      i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller

3.   äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än 
      hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den 
juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller 
därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande 
över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderföretaget.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern.

1 kap. 11 § ABL Ett aktiebolag är moderbolag och en annan juridisk person är 
dotterföretag, om aktiebolaget

1.   innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska 
      personen,

2.   äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med 
      andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga 
      aktier eller andelar,

3.   äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller 
      avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande 
      ledningsorgan, eller

4.   äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva 
      ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska 
      personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller 
      därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderbolaget, om ett annat 
dotterföretag till moderbolaget eller moderbolaget tillsammans med ett eller flera 
andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

1.   innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i den juridiska 
      personen,

2.   äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med 
      andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga 
      aktier eller andelar, eller

3.   äger aktier eller andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller 
      avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande 
      ledningsorgan.

Om ett dotterföretag äger aktier eller andelar i en juridisk person och på grund av 
avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, 
bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande 
inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderbolaget.

Moderbolag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern. 
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1 kap. 10 § LEF En ekonomisk förening är en moderförening och en annan juridisk 
person är ett dotterföretag, om föreningen

1.   innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,

2.   äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare  
      i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar,

3.   äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än  
      hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller

4.   äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensam utöva ett  
      bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska  
      personen eller på grund av en föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal  
      eller därmed jämförbara stadgar.

Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderföreningen, om ett annat 
dotterföretag till moderföreningen eller moderföreningen tillsammans med ett eller 
flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

1.   innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,

2.   äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare          
      i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller

3.   äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än  
      hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

11 § Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av avtal 
med den juridiska personen eller på grund av en bestämmelse i dess bolagsordning, 
bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett 
bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även den juridiska personen 
dotterföretag till moderföreningen.

12 § En moderförening och dess dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern.

I artikel 13.15 och 13.16 i Solvens II-direktivet anges vad som i direktivet avses 
med moderföretag och dotterföretag. Liksom tidigare var fallet i Försäkringsgrupps-
direktivet, utgörs definitionerna dock endast av hänvisningar till artikel 1 i 
Sjunde bolagsdirektivet,12 vilket sedermera upphävdes och ersattes av Redovisnings-
direktivet.13 Enligt regeringens bedömning innebär denna hänvisning att 
definitionerna av moderföretag och dotterföretag i Försäkringsgruppsdirektivet  
är ”i allt väsentligt” oförändrade.14 

Man kan notera att artikel 1 i Sjunde bolagsdirektivet lämnade ett visst utrymme 
för medlemsstaterna att anpassa definitionerna till den interna bolagsrätten. 
Detta avstod regeringen från vid genomförandet av Försäkringsgruppsdirektivet. 
Någon definition av moderföretag och dotterföretag togs inte in i SI-FRL:s 
försäkringsgruppsregler, utan saken stannade vid en hänvisning till direktivet  
i propositionen15 och ett konstaterande att definitionerna av moderföretag och 

12  Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g  
i fördraget om sammanställd redovisning.
13  Direktiv 2013/34/EU.
14  Se prop. 2015/16:9 s. 398.
15  Se prop. 1999/2000:99 s. 26.

dotterföretag i direktivet ”överensstämmer i allt väsentligt” med den dåvarande 
koncerndefinitionen i gamla SI-FRL (1 kap. 9 § i försäkringsrörelselag 1982:713 
GFRL), trots att denna avsåg ”moderbolag” och dotterföretag. Genom att 
koncerndefinitionen i nya FRL (försäkringsrörelselag 2010:2043) inte längre är 
enhetlig, utan för försäkringsaktiebolag regleras i aktiebolagslagen (2005:551) 
(ABL) och för ömsesidiga försäkringsbolag i lagen (2018:672) om ekonomiska 
föreningar (LEF), vilket även innebär att ”moderbolag” till ett försäkringsaktiebolag 
endast kan vara ett ”aktiebolag” (1 kap. 11 § ABL) och en ”moderförening” till ett 
ömsesidigt försäkringsbolag endast kan vara ett ”ömsesidigt försäkringsbolag” (12 
kap. 3 § 1 FRL och 1 kap. 10 § LEF), haltar definitionerna numera betydligt.  

Man kan säga att det numera föreligger två olika koncerndefinitioner, vilket även  
överensstämmer med Finansinspektionens praxis:16 I associationsrättsliga frågor  
(se 11‒13 kap. FRL) tillämpas den för respektive association tillämpliga associations-
rättsliga definitionen i ABL eller LEF (se ovan). För alla andra ändamål tillämpas den  
definition av moderföretag och dotterföretag som framgår av 1 kap 4 § årsredovisnings- 
lagen (1995:1554) (ÅRL) enligt hänvisning i 1 kap 3 § lag (1995:1560) om årsredo-
visning i försäkringsföretag (ÅRFL). I detta avseende bör dock noteras att Solvens II- 
direktivet hänvisar till Redovisningsdirektivet, inte till hur Redovisningsdirektivets 
definitioner har implementerats i nationell rätt.17 Man kan tycka att det hade varit 
önskvärt att regeringen, i samband med genomförandet av Solvens II-direktivet, hade 
klarlagt vad som avses med moderföretag och dotterföretag i FRL, på motsvarande 
sätt som gjordes när regeringen genomförde Konglomeratdirektivet. 18 

Av särskild betydelse för gruppreglerna är att notera att med dotterföretag  
i definitionen i 1 kap. 4 § ÅRL avses såväl företag som ägs direkt av moderföretaget, 
som dotterföretag till dotterföretag osv. Däremot kan ett företag i vilket ett annat 
företag har ägarintresse (se följande avsnitt) inte anses vara ett dotterföretag  
i den mening som avses i 19 kap. 1 § FRL endast på grund av ägarintresset.19  
På motsvarande sätt avses med moderföretag i definitionen i 1 kap. 4 § ÅRL,  
ett företag som har dotterföretag. Ett företag som saknar dotterföretag, men  
t.ex. har ägarintressen i andra företag (se följande avsnitt), kan därför inte anses  
vara ett moderföretag i den mening som avses i 19 kap. 1 § FRL.20 

16  Information från Finansinspektionen genom Rebecca Brindeby, februari 2019.
17  Se Behrendt Jonsson s. 190.
18  Konglomeratdirektivet hänvisade också till artikel 1 i Sjunde bolagsdirektivet. Med 
stöd av rätten för medlemsstaterna att anpassa definitionerna, valde regeringen att i 1 kap. 4 § 
konglomeratlagen definiera moderföretag och dotterföretag på liknande sätt som en koncern 
definieras i redovisningslagstiftningen, dvs. med användning av begreppen ”moderföretag” 
och ”dotterföretag” (se prop. 2005/06:45 s. 102). Med undantag för att konglomeratlagen 
talar om ”aktier eller andelar” och redovisningslagstiftningen endast om ”andelar”, överens-
stämmer definitionerna i konglomeratlagen med motsvarande definitioner i 1 kap. 4 § 
årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL), till vilket lagrum 1 kap. 3 § lagen (1995:1560) om 
årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) hänvisar. Det finns dock inget stöd för att påstå att 
en analogivis tolkning av begreppen med stöd av konglomeratlagen, skulle vara relevant för 
tolkning av begreppen i den mening som avses i Solvens II-direktivet och FRL.
19  Se Behrendt Jonsson s. 180.
20  Se Behrendt Jonsson s. 181.
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8. Tjänstepensionsföretag

“The devil is in the details”1

Den här boken handlar om försäkringsföretagens solvensregler. Med beaktande av 
att mer än hälften av alla premiebetalningar för livförsäkring avser tjänstepensions-
försäkring,2 bör några ord ändå sägas om solvensreglerna för tjänstepensionsföretag. 
Framställningen tar emellertid främst sikte på vad som skiljer försäkringsföretag 
och tjänstepensionsföretag från varandra och kommenterar inte solvensreglerna för 
tjänstepensionsföretag i sig. Eventuellt kommer det att ske i en följande upplaga av 
denna bok.

Vid en första anblick kan den svenska solvensregleringen av försäkringsföretag och 
tjänstepensionsföretag förefalla likartad. I stort sett är det en korrekt iakttagelse.  
Om man bryter ner regelverket på detaljnivå, visar det sig dock att det finns 
betydande skillnader. Efter en inledande sammanfattning av lagstiftningens 
bakgrund, syften och omfattning, kommer den fortsatta framställningen 
därför att utgöras av enkla tabeller, vars huvudsakliga syfte är att lyfta fram och  
kortfattat åskådliggöra de huvudsakliga skillnaderna mellan försäkringsföretag  
och tjänstepensionsföretag.

Nyckelbegrepp

Optionen Möjligheten för livförsäkringsföretag som inte 
var tjänstepensionsinstitut att tillämpa vissa 
bestämmelser i Första Tjänstepensionsdirektivet 
(artikel 4 i Första Tjänstepensionsdirektivet).

Pensionskassa Understödsförening som meddelar 
pensionsförsäkring. 

Pensionsstiftelse En av arbetsgivare grundad stiftelse vars 
uteslutande ändamål är att trygga utfästelse 
om pension till arbetstagare eller arbetstagares 
efterlevande (9 § lagen (1967:531) om tryggande 
av pensionsutfästelse).

Tjänstepensionsföretag Tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt 
tjänstepensionsbolag och tjänstepensions-
förening.

1  Ordspråk som, i flera olika varianter (t.ex. “God is in the detail[s]”, «Le bon Dieu est 
dans le[s] détail[s]» ), tillskrivits en rad olika personer (t.ex. Ludwig Mies van der Rohe och 
Gustave Flaubert). Den påstådda innebörden varierar också men kanske oftast är betydelsen 
att något som i förstone verkar enkelt, kan visa sig komplicerat om man studerar det närmare.
2  Se Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2019
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Tjänstepensionsförsäkring Livförsäkring enligt 2 kap. 11 § lagen om tjänste- 
pensionsföretag (LTF) som har samband med  
yrkesutövning och där utbetalning av försäkrings- 
belopp (engångsbelopp eller periodiska 
utbetalningar) är beroende av att en eller flera 
personer uppnår eller förväntas uppnå en viss 
ålder samt försäkringar som meddelas som 
tillägg till sådana försäkringar (1 kap. 4 § LTF).

Tjänstepensionskassa Pensionskassa som meddelar 
tjänstepensionsförsäkring.

Tjänstepensionsinstitut 
(Institutions for Occupational 
Retirement Provision, IORPs)

Ett institut som, oavsett sin rättsliga form, 
förvaltar fonderade medel och som är  
etablerat oberoende av uppdragsgivande 
företag eller branschorganisation utifrån  
syftet att tillhandhålla pensionsförmåner  
i samband med yrkesutövning på grundval av 
en överenskommelse eller ett avtal som slutits 
a) enskilt eller kollektivt mellan arbetsgivare 
och arbetstagare eller deras respektive 
företrädare, eller b) med egenföretagare, enskilt 
eller kollektivt, i enlighet med rätten i hem- 
och värdmedlemsstaten, och som bedriver 
verksamhet som direkt föranleds av dessa 
(artikel 6 Andra Tjänstepensionsdirektivet). 
I Sverige är tjänstepensionsföretag, 
tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser 
tjänstepensionsinstitut.

Tjänstepensionsverksamhet En verksamhet som avser tjänstepensions-
försäkring och därmed sammanhängande 
verksamhet (4 kap. 5 § LTF).

Understödsförening En förening för inbördes bistånd med uppgift 
att lämna sjukhjälp, begravningshjälp, 
pension eller liknande understöd åt sina 
medlemmar eller deras anhöriga som är 
registrerad hos Finansinspektionen och står 
under Finansinspektionens tillsyn enligt lagen 
(1972:262) om understödsföreningar (UFL).

8.1 Bakgrund
På EU-nivå har det sedan 2003 funnits ett särskilt direktiv som reglerat 
tjänstepensionsverksamhet i tjänstepensionsinstitut; direktiv 2003/41/EG  
(Första Tjänstepensionsdirektivet, även kallat IORP, senare IORP I-direktivet)3.  

3  På engelska Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council of 3 June 
2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORPs). 

I Sverige har detta direktiv tillämpats direkt av de dåvarande svenska tjänstepensions-
instituten, dvs. pensionsstiftelserna och tjänstepensionskassorna (de senare är en 
form av understödsföreningar) och indirekt, genom en särskild option i direktivet 
(optionen), av de livförsäkringsbolag som bedriver tjänstepensionsverksamhet 
utan att anses vara tjänstepensionsinstitut (t.ex. Alecta, AMF, Skandia ömsesidigt, 
Folksam och SPP Liv). 

I Sverige – till skillnad från i det stora flertalet EU-länder – har tjänstepensions-
verksamhet i huvudsak bedrivits i försäkringsbolagsform, dvs. utanför tjänste-
pensionsinstituten. I övriga länder bedrivs denna typ av verksamhet vanligen 
utanför försäkringssektorn, i pensionsfonder som är tjänstepensionsinstitut. 

Utvecklingen i Sverige beror till stor del på att omkring 90 procent av 
arbetstagarna i Sverige omfattas av kollektivavtal om tjänstepension, vilka till 
största delen baseras på försäkringslösningar. Det totala kapitalet i den svenska 
tjänstepensionsmarknaden uppgår till drygt 3 000 miljarder kronor.4

Vid utgången av 2018 fanns det 11 tjänstepensionskassor. Av det totala kapitalet  
i den svenska tjänstepensionsmarknaden förvaltade dessa ca 200 miljarder 
kronor och de tre största kassorna stod för drygt 67 procent av detta kapital.5  
Det samlade tjänstepensionskapitalet för fondförsäkrings- och livförsäkrings-
företagen uppgick till cirka 2650 miljarder kronor och de 3 största bolagen stod 
för mer än 50 procent av detta kapital.6 

Tjänstepensionsmarknaden omfattar således mycket betydande belopp, men är  
i sin helhet dominerad av ett fåtal försäkringsföretag.

I praktiken har EU därmed under lång tid haft två parallella regelverk för 
livförsäkringsprodukter som har anknytning till anställning; det ovan nämnda 
Första Tjänstepensionsdirektivet och de försäkringsdirektiv som reglerar 
försäkringsföretagens verksamhet. Möjligheten för svenska försäkringsföretag  
att, efter utgången av 2019, bedriva tjänstepensionsverksamhet under det ena av 
dessa regelverk – Första Tjänstepensionsdirektivet – avskaffades dock i praktiken  
i samband med genomförandet av direktiv 2009/138/EU (Solvens II-direktivet)  
den 1 januari 2016.

Den 14 december 2016, dvs. närmare ett år efter genomförandet av Solvens II- 
direktivet, antogs direktiv 2016/2341/EU (Andra Tjänstepensionsdirektivet, även 
kallat IORP II-direktivet)7. Direktivet har genomförts i svensk rätt genom lagen om 
tjänstepensionsföretag, (LTF). Därmed har regeringen öppnat för försäkringsföretag 
som 2018 tog emot omkring 55 procent av alla inbetalda premier för livförsäkring, 
vilket utgjorde cirka 40 procent av alla premieinbetalningar i försäkringsbranschen, 

4  Se prop. 2018/19:158 s. 167.   
5  Se prop. 2018/19:158 s. 175.   
6  Se prop. 2018/19:158 s. 174.   
7  På engelska Directive (EU) 2016/2341 of the European Parliament and of the Council of 14 
December 2016 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision 
(IORPs). 
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att som tjänstepensionsföretag bedriva sin verksamhet utanför Solvens II-regleringen.8 
Ett onekligen utmanande steg som tilldragit sig föga uppmärksamhet utanför 
försäkringsbranschen. 

8.1.1 Tjänstepensionsinstitut m.m.

Tjänstepensionsinstitut 

Tjänstepensionsdirektiven är tillämpliga på verksamhet i tjänstepensionsinstitut. 
Enligt artikel 6 i både Första och Andra Tjänstepensionsdirektivet, är ett 
tjänstepensionsinstitut ett institut som, oavsett sin rättsliga form, förvaltar 
fonderade medel och som är etablerat oberoende av uppdragsgivande företag eller 
branschorganisation utifrån syftet att tillhandhålla pensionsförmåner i samband 
med yrkesutövning på grundval av en överenskommelse eller ett avtal som slutits 
a) enskilt eller kollektivt mellan arbetsgivare och arbetstagare eller deras respektive 
företrädare, eller b) med egenföretagare, enskilt eller kollektivt, i enlighet med 
rätten i hem- och värdmedlemsstaten, och som bedriver verksamhet som direkt 
föranleds av dessa. Regeringen har gjort bedömningen att tjänstepensionsföretag, 
tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser är tjänstepensionsinstitut.9

Vissa institutstyper undantas från Tjänstepensionsdirektivens tillämpningsområde 
(se artikel 2 i såväl Första som Andra Tjänstepensionsdirektivet). Till de 
undantagna instituten hör bl.a. försäkringsföretag som omfattas av Solvens II-
direktivet. Ett livförsäkringsföretag som regleras enligt FRL är således inte ett 
tjänstepensionsinstitut. Detta utesluter dock inte att ett sådant företag kan 
ombildas till ett tjänstepensionsinstitut genom att bli ett tjänstepensionsföretag, 
se avsnitt 8.2.4 nedan. Vidare undantas fondföretag som omfattas av direktiv 
2009/65/EG (UCITS-direktivet) och s.k. AIF-förvaltare som omfattas av  
direktiv 2011/61/EU (AIFM-direktivet). 

Understödsföreningar 

En understödsförening är en förening för inbördes bistånd med uppgift att 
lämna sjukhjälp, begravningshjälp, pension eller liknande understöd åt sina 
medlemmar eller deras anhöriga. Understödsföreningar får meddela olika former 
av personförsäkringar (pensionsförsäkring, kapitalförsäkring eller sjukförsäkring), 
är registrerade hos Finansinspektionen och står under Finansinspektionens tillsyn. 
Med utgångspunkt i den verksamhet som bedrivs brukar understödsföreningarna 
delas in i pensionskassor, begravningskassor, sjukkassor samt sjuk- och 
begravningskassor. Pensionskassorna delas i sin tur in i tjänstepensionskassor 
respektive andra pensionskassor, där tjänstepensionskassorna meddelar 
tjänstepensionsförsäkringar.

Understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet, s.k. tjänstepensions-
kassor, är att betrakta som tjänstepensionsinstitut i direktivens mening. 
Understödsföreningar som inte driver tjänstepensionsverksamhet är inte 

8  Se Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2019
9  Se prop. 2018/19:158 s. 181 f.   

tjänstepensionsinstitut och omfattas därför inte av Andra Tjänstepensionsdirektivet. 
De omfattas därmed inte heller av den nya lagstiftningen om tjänstepensionsföretag. 

Pensionsstiftelser

Som nämnts ovan hör även pensionsstiftelser till tjänstepensionsinstituten. En 
pensionsstiftelse är en av en arbetsgivare grundad stiftelse vars uteslutande ändamål 
är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande  
(9 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse). Pensionsutfästelserna 
görs emellertid av arbetsgivaren som dessutom förblir ansvarig för att fullgöra dem.

Det som huvudsakligen skiljer pensionsstiftelser från tjänstepensionsföretag är 
följande: 

• Pensionsstiftelser behöver inget tillstånd innan verksamheten inleds. En 
pensionsstiftelse grundas av arbetsgivaren. Därefter ska styrelsen anmäla 
pensionsstiftelsen till den behöriga länsstyrelsen för tillsyn.

• En pensionsstiftelse har ingen ägare, inga medlemmar och ingen stämma. 
Styrelsen ansvarar för verksamheten i en pensionsstiftelse. Styrelseledamöterna 
utses av arbetsgivaren och arbetstagarna till lika antal. 

• En pensionsstiftelse får inte utfästa pension. Därmed har en pensionsstiftelse 
ingen pensionsskuld till de förmånsberättigade. 

• Arbetsgivaren ansvarar för pensionsutfästelserna och ansvarar för att avsätta  
rätt belopp för pensionsskulden i sin balansräkning. 

• Utbetalningar från pensionsstiftelser sker i första hand inte till de förmåns-
berättigade, utan genom gottgörelse (ersättning) till arbetsgivaren för dennes 
utgifter för pensioner. 

• Pensionsstiftelser har ingen verksamhet för anskaffning, förvaltning eller 
fullgörande av avtal om pensionsförmåner. 

• I sista hand kan de förmånsberättigade få del av stiftelsens förmögenhet. 
Det gäller t.ex. vid likvidation eller om arbetsgivaren har bristande 
betalningsförmåga.

Pensionsstiftelsernas särart gör att de regler som gäller för pensionsstiftelser inte alls 
kommer att beröras i denna bok.

8.1.2 Första Tjänstepensionsdirektivet och  
Solvens II-direktivet
Sverige tillämpade med stöd av optionen i artikel 4 i Första Tjänstepensionsdirektivet 
vissa regler för tjänstepensionsverksamheten hos försäkringsföretag som vid 
tidpunkten för Första Tjänstepensionsdirektivets genomförande omfattades av 
direktiv 2002/83/EG (det Konsoliderade livförsäkringsdirektivet). Optionen 
omfattade bl.a. reglerna om placeringar och försäkringstekniska avsättningar.  
Första Tjänstepensionsdirektivets bestämmelser om kapitalkrav ingick emellertid 
inte bland de bestämmelser som medlemsstaterna med stöd av optionen 
fick tillämpa på livförsäkringsföretagens tjänstepensionsverksamhet. Före 
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genomförandet av Solvens II hade detta inte någon egentlig betydelse, eftersom 
Första Tjänstepensionsdirektivet hänvisade till kapitalkravsbestämmelserna 
i det Konsoliderade livförsäkringsdirektivet (dvs. den solvensreglering som 
brukar benämnas Solvens I). Kapitalkraven var alltså desamma för båda 
direktivområdena. 

Solvens II-direktivet innebar att bestämmelserna om kapitalkrav för tjänste-
pensionsinstitut, som tidigare (genom hänvisning från Första Tjänstepensions-
direktivet) fanns i det Konsoliderade livförsäkringsdirektivet, fördes över 
till Första Tjänstepensionsdirektivet (se artikel 303 i Solvens II-direktivet). 
Resultatet blev att kapitalkravsreglerna som gällde enligt Solvens I-regleringen, 
fortsatt kom att gälla för tjänstepensionsinstituten, dvs. företag som lydde direkt 
under Första Tjänstepensionsdirektivet (tjänstepensionskassorna), men inte för 
livförsäkringsföretagen. Vidare ströks alla andra särskilda bestämmelser i FRL 
för tjänstepensionsverksamhet som hade tillkommit för att genomföra Första 
Tjänstepensionsdirektivet. Sådana bestämmelser avsåg t.ex. sekundäretablering 
och gränsöverskridande verksamhet, information till försäkringstagare och 
andra ersättningsberättigade, upplåning, ställande av säkerhet för tredje man, 
separation av tjänstepensionsförsäkring från annan försäkring, beräkning av de 
försäkringstekniska avsättningarna, bestämmande av premier samt placering  
av tillgångar och placeringsriktlinjer.

8.1.3 Övergångsregleringarna
De försäkringsföretag som vid utgången av 2015 bedrev verksamhet med 
tjänstepensionsförsäkring (försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag)10 
fick rätt att, i form av en option enligt artikel 4 i Första Tjänstepensionsdirektivet 
(optionen), övergå till att tillämpa de nya Solvens II-reglerna eller fortsätta tillämpa 
flertalet av de tidigare gällande Solvens I-reglerna till utgången av 2019. Denna 
tidsbegränsning följde av artikel 2.80 i direktiv 2014/51/EU (Omnibus II-direktivet) 
och artikel 308 b.15 i Solvens II-direktivet. Den bestämmelsen ändrades i artikel 63 
i Andra Tjänstepensionsdirektivet på så sätt att övergångsperioden förlängdes till  
den 31 december 2022. I samband med genomförandet av Andra Tjänstepensions-
direktivet förlängdes därför även övergångsregleringen till FRL till sistnämnda 
slutdatum. De försäkringsföretag som omfattas av övergångsregleringen har således 
möjlighet att tillämpa de äldre bestämmelserna till den 31 december 2022.  

Tanken från lagstiftarens sida har varit att före utgången av övergångstiden ta 
ställning till frågan om livförsäkringsföretagen skulle erbjudas en möjlighet att driva 
tjänstepensionsverksamhet i enlighet med Andra Tjänstepensionsdirektivet eller 
om de skulle driva hela sin verksamhet i enlighet med Solvens II-direktivet. Som 
nämnts utformades övergångsregeln som en option att tillämpa de nya reglerna, dvs. 
de livförsäkringsföretag som så önskade kunde när som helst övergå till att tillämpa 
SII-FRL. Vissa livförsäkringsbolag har valt att tillämpa de nya Solvens II-reglerna 

10  Vid utgången av 2015 fanns ingen försäkringsförening bildad enligt reglerna i FRL, 
varför det saknades andra försäkringsföretag som kunde utnyttja övergångsreglerna än 
försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag.

(t.ex. SPP Pension, Skandia AB, Swedbank Försäkring, Danica, Nordnet, Brummer, 
Movestic och Avanza),11 medan andra har valt att, helt eller delvis, fortsätta tillämpa 
SI-FRL, dvs försäkringsrörelselagen i dess äldre lydelse (t.ex. KPA Pension, Skandia 
ömsesidigt, Alecta och AMF).12 

De understödsföreningar som meddelar tjänstepensionsförsäkring 
(tjänstepensionskassorna) fick ursprungligen en rätt att fortsätta tillämpa lagen 
(1972:262) om understödsföreningar (UFL), som upphörde att gälla den 1 april 
2011, till utgången av 2014. Denna övergångstid förlängdes först till utgången av 
2017, därefter till utgången av juni 2019 och, slutligen, till utgången av april 2020 
för understödsföreningar som är tjänstepensionskassor och till utgången av 2020 för 
övriga understödsföreningar (dvs. huvudsakligen andra pensionskassor, sjukkassor, 
begravningskassor och sjuk- och begravningskassor). På Finansdepartementets 
uppdrag har Patric Thomsson utfört en förstudie till en särskild lagstiftningslösning 
för de understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor.13

Den äldsta understödsföreningen bildades redan år 1682, och de övriga bildades 
under 1700-, 1800- eller 1900-talet. Även om själva försäkringsverksamheten  
i de flesta understödsföreningarna är av begränsad omfattning konstaterar Patric 
Thomsson i sin förstudie att understödsföreningarna bedriver verksamhet som 
av många anses vara betydelsefull ur ett historiskt och socialt hänseende. 

När det gäller de faktiska möjligheterna för en understödsförening att omvandlas 
från en understödsförening, som har att tillämpa bestämmelserna i UFL, till 
att bli en försäkringsförening, som har att tillämpa bestämmelserna i FRL, 
har Patric Thomsson dragit slutsatsen att vissa av kraven i FRL, i synnerhet 
efter genomförandet av Solvens II-direktivet, är alltför högt ställda för 
små understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor och som vill 
omvandlas till försäkringsföreningar. I grunden är FRL utformat för en typ 
av modern försäkringsrörelse som är av ett helt annat slag än den i många 
fall mycket begränsade och nationella försäkringsverksamhet som bedrivs av 
den särskilda form av försäkringsgivare som utgörs av understödsföreningar 
som inte är tjänstepensionskassor. Thomsson konstaterar således att, sedan 
UFL upphävdes 2011 har ingen omvandling av en understödsförening i 
enlighet med övergångsbestämmelserna genomförts. I stället har ett antal 
understödsföreningar trätt i likvidation. Patric Thomssons slutsats är därför  
att det behövs en reglering där hänsyn kan tas till de särskilda förutsättningar 
som gäller för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor och som  
vill omvandlas till försäkringsföreningar. 

Patric Thomssons förslag är att understödsföreningar som inte är tjänstepensions-
kassor ska ges möjlighet att omvandlas till försäkringsföreningar enligt FRL, 
som dock ska vara undantagna från stora delar av det regelverk som gäller för 
försäkringsföretag. I de delar där undantag föreskrivs eller beviljas ska föreningarna 

11  Pensioner & Förmåner 2016-04-01.
12  Pensioner & Förmåner 2016-03-24.
13  Patric Thomsson, 2019-02-04, Anpassade regler för understödsföreningar som inte är 
tjänstepensionskassor.
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istället (1) tillämpa en särskilt anpassad, alternativ reglering. För de aktuella 
understödsföreningarna ska det därutöver också finnas en möjlighet att, efter 
ombildning till försäkringsförening, välja att (2) tillämpa den särreglering för  
små försäkringsföretag som redan finns i FRL, eller välja att istället omvandlas  
till en försäkringsförening (3) utan några särskilda undantag. Thomssons förslag 
bereds för närvarande inom Finansdepartementet.

8.1.4 Solvens II-utredningens förslag
Som nämnts ovan innebar Solvens II-direktivet att de bestämmelser om 
kapitalkrav som tidigare (genom hänvisning från Första Tjänstepensionsdirektivet) 
fanns i det Konsoliderade livförsäkringsdirektivet, fördes över till Första 
Tjänstepensionsdirektivet (se artikel 303 i Solvens II-direktivet). Resultatet  
blev att kapitalkravsreglerna som gällde enligt Solvens I-regleringen, fortsatt  
kom att gälla för s.k. tjänstepensionsinstitut, dvs. företag som lydde direkt under 
Första Tjänstepensionsdirektivet (dvs. tjänstepensionskassorna), men inte  
för livförsäkringsföretagen, som till följd av Sveriges användande av optionen 
endast kunde tillämpa vissa delar av Första Tjänstepensionsdirektivet. Regeringen 
uppdrog därför till den särskilde utredaren av genomförandet av Solvens II-direktivet 
(Daniel Barr), att även analysera och föreslå hur tjänstepensionsverksamhet  
i försäkringsföretag ska regleras i svensk rätt. I syfte att även fortsättningsvis  
låta svenska livförsäkringsföretag som meddelar tjänstepensionsförsäkring  
tillämpa kapitalkravsbestämmelser som är lämpliga för tjänstepensionsinstitut 
på företagens tjänstepensionsverksamhet, föreslog utredningen (Solvens II-
utredningen) i sitt betänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension 
(SOU 2011:68), att en ny nationell reglering skulle införas; en lag om 
tjänstepensionsverksamhet. 

De försäkringsföretag som uteslutande eller så gott som uteslutande tillhandahöll 
tjänstepensionsförsäkringar skulle, enligt utredningens förslag, kunna bilda nya 
institut (tjänstepensionsföretag) eller ombilda sig till sådana. Utredningens förslag 
innebar att det för företag som tillhandahöll tjänstepensionsförsäkringar skulle 
finnas två alternativa regelverk med delvis överlappande tillämpningsområden; ett 
baserat på Solvens II-direktivet (FRL) och ett baserat på vid tidpunkten gällande 
tjänstepensionsdirektiv. 

8.1.5 Finansdepartementets bedömning 2012
Vid beredningen i Finansdepartementet av Solvens II-utredningens förslag till 
en ny lag om tjänstepensionsrörelse, gjordes en annan bedömning än den som 
utredningen hade gjort. I en promemoria daterad april 2012 och benämnd 
Förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet, slog 
Finansdepartementet fast att Första Tjänstepensionsdirektivet var subsidiärt 
i förhållande till Solvens II-direktivet och att detta innebar att Solvens II-
utredningens förslag inte kunde genomföras. 

Vad Finansdepartementet menade var i huvudsak att det, enligt Finans-
departementets tolkning av den s.k. direktivvalsbestämmelsen (artikel 
9.2 i Solvens II-direktivet), kunde utläsas ett krav på att ändamålet för ett 
tjänstepensionsinstitut måste vara att tillhandahålla pensionsförmåner till en 
viss sluten krets och att den enskilde försäkringstagaren – arbetsgivaren när det 
rör sig om tjänstepensionsförsäkring – ska bidra med premier som möjliggör 
att pensionen kan betalas ut även om den inte täcks av de försäkringstekniska 
avsättningarna.14

8.1.6 Konsultation med EU
I ett rättsutlåtande till Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt den 4 juli 2012 gjorde 
Ulf Bernitz, professor i europarätt vid Stockholms universitet, en annan analys än 
den Finansdepartementet hade tillkännagivit i april samma år. Ulf Bernitz ansåg,  
i likhet med Solvens II-utredningen, att Första Tjänstepensionsdirektivet inte var 
att uppfatta som subsidiärt i förhållande till Solvens II-direktivet. Enligt Ulf Bernitz 
fanns det inget stöd för att tolka direktivens ”avgränsande” bestämmelser på annat 
sätt än att de syftar till att ”[skapa] tydligast möjliga avgränsning mellan direktivens 
tillämpningsområden” … ”inte att hierarkiskt ge Solvens II-direktivet en överordnad 
ställning i förhållande till tjänstepensionsdirektivet.” 

Med anledning av bl.a. Ulf Bernitz rättsutlåtande bad Finansdepartementet att 
EU-kommissionen skulle yttra sig över departementets ovan nämnda promemoria. 
Yttrandet lämnades i form av ett brev från kommissionen daterat den 21 december 
2012.15 Även om det visade sig att brevet i vissa delar var svårtolkat, framgick 
att EU-kommissionen menade att frågan om vilket regelverk som är tillämpligt i 
första hand är beroende av i vilket sammanhang verksamheten bedrivs, närmast 
om det har det fokus på förhållandet arbetsgivare-arbetstagare som kännetecknar 
verksamhet som omfattas av Första Tjänstepensionsdirektivet, och inte av 
associationsformen i sig. Samtidigt framhölls att Första Tjänstepensionsdirektivet 
inte kunde tillämpas på företag som redan omfattades av det Konsoliderade 
Livförsäkringsdirektivet.16  

8.1.7 Tjänstepensionsföretagsutredningen
2013 tillsatte regeringen en ny utredning (Tjänstepensionsföretagsutredningen), 
denna gång under ledning av Tord Gransbo. Inräknat departementets egen 
beredning 2012 blev detta det tredje utredningsförsöket. Uppdraget till utredaren 
var, i huvudsak, mycket tydligt. Utredningen skulle lägga fram förslag till en ny 

14  En närmare analys av Finansdepartementets promemoria finns i Per Johan Eckerberg, 
Fyra utredningar och ett brev – svårigheterna med att reglera tjänstepensionsföretag, Ny Juridik 2:16, 
s. 38 ff.
15  Brev till Finansdepartementet från Jonathan Faull den 21 december 2012, ref. Ares 
(2012)1539429-21/12/2012.
16  En närmare analys av EU-kommissionens brev finns i Per Johan Eckerberg, Fyra 
utredningar och ett brev – svårigheterna med att reglera tjänstepensionsföretag, Ny Juridik 2:16, 
 s. 41 ff.
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SOLVENSREGLER 

“It requires a lot of courage to write a book on  
insurance solvency regulation”  

Professor Karel Van Hulle – the Father of Solvency II – i förordet till Solvensregler.

Solvensregler är en bruksanvisning för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, 
revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, 
juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, 
redovisning och revision.

Boken ger svar på bl.a. följande frågor:

• Vad går solvensreglerna ut på?
• Var hittar jag de relevanta reglerna?
• Hur ska reglerna tolkas? 
• Vilka är de relevanta förarbetena?
• Vad gäller utöver solvensreglerna?
• Vilka är de ”hårda” – kvantitativa – kraven?
• Vilka är de ”principbaserade” – kvalitativa – kraven?
• Vad ska man offentliggöra och när?
• Vad ska man rapportera om och när?
• Hur ska solvensreglerna tillämpas på gruppnivå?
• Vad skiljer tjänstepensionsföretagens solvensregler från 
 försäkringsföretagens?

 

Bokens författare Per Johan Eckerberg är  
advokat och delägare i Advokatfirman Vinge.  
Han har arbetat som juridisk rådgivare till  
företag i försäkringsbranschen under mer  
än 30 år. Per Johan är även författare till  
FörsäkringsrörelseManualen.
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