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Förord  

Examensarbetet har genomförts under vårterminen år 2014 i uppdrag av konsultföretaget the 

Financial Compliance Group, FCG, i Stockholm. Examensarbetet har utförts som ett 

avslutande moment för masterexamen i Civilingenjörsprogrammet inom Industriell Ekonomi 

vid Umeå Universitet. 

 

Jag som författare vill tacka alla som varit delaktiga i examensarbetet och därmed gjort det 

möjligt att slutföra arbetet. Däribland de som arbetar på FCG i Stockholm som gav mig 

möjligheten att genomföra mitt examensarbete tillsamammans med dem. Jag vill även tacka 

alla på FCG för det vänliga bemötandet, de råd och den hjälp de bistått med under tiden jag 

arbetat med examensarbetet och som även gett mig tillgång till dator och arbetsplats på FCG:s 

kontor på Nybrogatan i Stockholm.  

 

Jag vill rikta ett särskilt tack till Andreas Johansson på FCG, som verkat som handledare 

under examensarbetet och som bistått med vägledning och hjälp under arbetets gång. 

 

Slutligen vill jag även tacka Markus Ådahl, ansvarig handledare från Umeå Universitet, för 

hans hjälp att få mig i rätt riktning och som sett till att implementeringar och projektrapport 

blivit korrekt utförda. 

 

Umeå Universitet, vårterminen 2014.  
 

 

 

 

 

 

Mats Appelblad 
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Sammanfattning  

Försäkringsbranschen utmanas av stora förändringar genom internationalisering och därmed 

växande konkurrens tillsammans med större valmöjlighet och tillgänglighet för kunden. I ett 

steg mot en mer konkurrenskraftig europeisk försäkringsmarknad skall därmed Solvens II, ett 

nytt regelramverk och en ny standard för försäkringsbolag, implementeras. För många bolag 

innebär det nya försäkringsramverket omfattande strukturella förändringar samtidigt som nya 

standardiserade och interna modeller måste implementeras. Solvens II har en åtstramande 

effekt på solvenskraven för försäkringsbolagen samtidigt som det leder till stora omställningar 

och förhöjda krav vid riskhantering och intern kontroll vid sidan om krav på offentliggörande 

av information till marknaden. Syftet med examensarbetet är därför att ta fram en Solvens II-

modell med solvenskapitalkrav, SCR, och risk- och solvensanalys, ORSA, på ett mindre, 

fiktivt, skadeförsäkringsbolag. Examensarbetet omfattas av fyra delmoment, där varje 

moment är en del i framtagandet av det ovan nämnda fiktiva skadeförsäkringsbolaget. 

Modellen implementeras i samarbete med konsultföretaget the Financial Compliance Group, 

FCG, i Stockholm och skall ge en inblick i Solvens II, dess innebörd och hur regelverket kan 

implementeras i praktiken. Modelleringen sker framför allt i Excel. Därutöver används 

programspråket Matlab och det i Excel integrerade programspråket VBA.  

 

Från resultatet framgår att marknadsrisk motsvarar den största delen av det totala 

solvenskapitalkravet för det fiktiva skadeförsäkringsbolaget i examensarbetet. Storleken och 

allokeringen av tillgångarna hos skadeförsäkringsbolaget har en direkt påverkan på storleken 

på kapitalkravet för marknadsrisk. Kreditvärdigheten, sannolikheten till fallissemang, hos 

motparten är också direkt avgörande för storleken på kapitalkravet. Utfallet i både 

basscenariot och det stressade scenariot i ORSA:n visar på vikten av att företag simulerar en 

framtida solvenssituation då de därigenom kan få en uppfattning om hur företaget reagerar på 

förändringar i marknaden.  

 

Den kombination av tillgångar i tillgångsportföljen som genererar lägst SCR är den portfölj 

med lägst avkastning och lägst riskprofil. Denna strategi resulterar även i en hög solvenskvot.  

Motsatt gäller att portföljen med högst avkastning även implicerar högst nivå på risktagande. 

Mer vikt allokerat i tillgångar med hög avkastning och varians genererar ett högre SCR och 

därigenom en lägre solvenskvot. Vid gynnsamma tider, med positiva trender på marknaden, 

kan företaget gynnas av strategin med en hög avkastning på tillgångsportföljen. Motsatt gäller 

att mer vikt allokerat i tillgångar med låg avkastning genererar ett lägre SCR och en högre 

solvenskvot. Denna strategi är att föredra då marknaden drabbas av nedgångar. Solvenskvoten 

påverkas vidare av förändringar i värde på både tillgångar och skulder. En sänkning av 

räntenivån resulterar i en ökning av försäkringstekniska åtaganden vilket leder till en sänkt 

kapitalbas och solvenskvot. Samma effekt uppkommer från minskat värde på tillgångarna. 

Examensarbetet visade även på vikten av att allokera om tillgångarna i tillgångsportföljen, 

något som blir särskilt påtagligt under tider då värdet på tillgångarna genomlider nedgångar. 

Om bolaget väljer att allokera om tillgångarna minskar risken till fallande solvenskvot och 

därigenom risken att bolaget skall bli insolvent. 
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Abstract 

The insurance industry is challenged by major changes through internationalization and thus 

growing competition with more options and greater availability for customers. Solvency II, a 

new regulatory framework and a new standard for insurance companies, is therefore 

implemented in a step towards a more competitive European insurance market. Solvency II 

will result in extensive structural changes for many insurance companies. New standards and 

internal models must also be implemented by the companies. Solvency II has a tightening 

effect on the solvency capital requirements for insurance companies. At the same time it also 

leads to major changes and increased demand on risk management and internal control, 

alongside with demands for disclosure of information to the market. The purpose of this thesis 

is therefore to develop a Solvency II model with solvency capital requirements, SCR, and 

own risk and solvency assessment, ORSA, for a small, fictitious, non-life insurance company. 

The thesis is covered by four parts, where each of them is a part of developing the non-life 

insurance company. The model is implemented in association with the consulting firm the 

Financial Compliance Group, FCG, in Stockholm and will provide insight into the Solvency 

II, its meaning, and how the framework can be implemented in practice. The modeling is done 

primarily in Excel. Matlab and VBA, the programming language integrated in Excel, is also 

used for the implementation. 

 

The result shows that market risk is the largest part of the total solvency capital requirement 

related to the non-life insurance company. The size and allocation of the assets of the 

insurance company has a direct impact on the size of the capital requirement for market risk. 

The counterparty credit rating, probability of default, also has a crucial effect on the size of 

the capital requirement. The outcome in both the base scenario and the stressed scenario in the 

ORSA show the importance of companies simulating a future solvency situation. They can 

thereby get an idea of how the business reacts to market changes. 

 

The combination of assets in the asset portfolio that generates the minimum SCR is the 

portfolio with the lowest return and the lowest risk profile. This approach also results in a 

high solvency ratio. Conversely, the portfolio with the highest yield also implies a maximum 

level of risk. More weight allocated in assets with high returns and variance generates a 

higher SCR and thereby a lower solvency ratio. The insurance company can benefit from the 

strategy with a high return on the asset portfolio in prosperous times with positive market 

trends. Conversely, more weight allocated to assets with low returns generates a lower SCR 

and a higher solvency ratio. This approach is preferable when the market suffers from 

negative trends. The solvency ratio is further affected by changes in the value of both assets 

and liabilities. A decrease in interest rates results in an increase of the technical provisions 

which in turn leads to a reduction in own funds and solvency ratio. The same effect arises 

when the total value of assets is reduced. The thesis also showed the importance of 

reallocating the assets in the asset portfolio. This is particularly palpable in times when the 

value of assets suffers from downward trends. Reallocation of the assets will reduce the risk 

of falling solvency ratio and thereby the risk that the company will become insolvent. 
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Definitioner och förkortningar 

 

Följande förkortningar och definitioner är återkommande i dokumentet 

 

 

ALM  Asset and Liability Management. Verktyg för att modellera tillgångarna och 

skulderna för ett försäkringsbolag (Brasse och Freidrich, 2008, 156-157). 

BE Best Estimate. En värdering av åtagandena för ett försäkringsbolag som ligger 

så nära som möjligt ett realistiskt marknadsvärde (FI, 2008, 9). 

EIOPA European Insurance and Occupation Pensions Authority. 

ESG Economic Scenario Generator. En stokastisk modell för att skapa scenarion för 

ekonomiska variabler (Varnell, 2011, 121-122).  

FI Finansinspektionen. 

MCR Minimum Capital Requirements. Det minsta kapital ett försäkringsbolag måste 

inneha. Detta kapital motsvarar 25 till 45 procent av SCR (EIOPA, 2013, 283). 

NAV Net Asset Value. Värdet av alla tillgångar minus alla skulder, exkluderat de 

efterställda skulderna (Gatzert och Martin, 2012, 651) 

OF Own Funds. Kapitalbasen är det egna kapitalet som försäkringsbolaget kan 

nyttja för att förhindra eventuellt uppkomna förluster från de risker bolaget 

utsätts för. Denna kapitalbas består av primärt kapital och tilläggskapital utanför 

balansräkningen (FI, 2008, 16). 

ORSA Own Risk and Solvency Assessment. Modell för fastställande av de risker 

bolaget är utsatt för på kort och lång sikt samt den kapitalnivå som krävs för att 

hantera dessa risker och fortsätta vara solvent (FI, 2008, 8). 

RM Risk Margin. Riskmarginalen är den premie en motpart skulle kräva av 

försäkringsbolaget för att ta över ett bestånd och därmed acceptera risken som 

inkluderas i detta åtagande (FI, 2008, 9). 

SCR Solvency Capital Requirements. Den mängd kapital ett försäkringsbolag måste 

inneha för att kunna infria sina åtaganden vid 99,5 procent av utfallen under en 

tolv månaders period (EIOPA, 2013, 116). 

TP Technical Provisions. Den försäkringstekniska avsättningen, FTA, består av 

summan av bästa skattningen (BE) och riskmarginalen (RM) (FI, 2008, 12).
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1. Inledning  

 

I följande avsnitt ges en inledning till ämnesområdet Solvens II vid sidan om en kort 

beskrivning av innebörden med detta nya riskbaserade regelverk. Beskrivningen av Solvens II 

följs av en kartläggning av innehållet i examensarbetet utifrån dess problemformulering, syfte 

och målsättningar. Därefter redogörs för vilka avgränsningar som gjorts vid sidan av 

rapportens disposition och en kort redogörelse för dess metod och nytta.  

 

1.1 Bakgrund  

I dagsläget finns ingen internationell standard för reglering av försäkringsbolag. I USA sker 

regleringen inom försäkringsbranschen i uppdrag av staten med samråd tillsammans med 

Federal Insurance Office (FIO), USA:s motsvariget till svenska Försäkringskassan, samt the 

National Association of Insurance Commissioners (NAIC). I Europa, å andra sidan, hanteras 

de försäkringsrelaterade regleringarna av EU (Hull, 2012, 279). Det nuvarande gällande 

regelsystemet inom Europa och EU är Solvens I, ett ramverk som grundar sig på ett 

regelsystem som infördes redan på 1970-talet. En ny standard för reglering av 

försäkringsbolag i de europeiska länderna och i EU-länderna är dock under förberedelse, 

varvid försäkringsbolagen förbereder sig alltmer för de nya standarder och regleringar som 

det nya regelsystemet innefattar (Hull, 2012, 59).  

 

Inom all finansiell verksamhet finns bakomliggande faktorer som ger skäl till reglering och 

granskning. Inom försäkringsbranschen är konsumentskyddet den mest centrala aktören som 

verkar för att kunderna skall känna trygghet och säkerhet att försäkringsbolagen följer de 

avtal de ingår med kunden. Behovet av kontroll inom försäkringsbranschen stärks vidare 

genom att de produkter som erbjuds blir allt mer komplexa vad gäller produktens uppbyggnad 

och bedömning av den innefattande risken (FI, 2008, 2). Dagens tillsyn av försäkringsbolag är 

främst fokuserad på värdering av solvens. Solvens är ett mått på hur väl ett bolag och dess 

kapital kan infria de åtaganden som gjorts till försäkringstagarna (FI, 2010, 24).   

 

Genom internationalisering och därmed växande konkurrens tillsammans med större 

valmöjlighet för kunden och tillgängligheten som ett resultat av den ständigt ökade 

internetanvändningen har försäkringsmarknaden genomgått stora förändringar. I ett steg för 

att hantera förändringarna har EU som ambition att skapa en gemensam marknad för 

finansiella tjänster. Genom detta program, Handlingsplanen för finansiella tjänster (the 

Financial Services Action Plan eller FSAP), finns en vision att skaffa konkurrensfördel och 

att främja tillväxten inom Europa. Den del av handlingsplanen som ännu inte implementerats 

är Solvens II, en europeisk solvensreglering mot en öppen marknad för försäkringsbolag (FI, 

2008, 2). CEIOPS (The Committee of European Insurance and Occupational Pensions 

Supervisors), numera ersatt av EIOPA (European Insurance and Occupation Pensions 

Authority) blev ombedd att utreda de nya kraven och är därmed ansvarig för införandet av 

Solvens II (Varnell, 2011, 122). Solvens II kommer ha stor inverkan på solvenskravet för 

många bolag inom försäkringsbranschen. Hur stor omfattning och inverkan Solvens II har 
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varierar mellan olika typer av försäkringsbolag (FI, 2010, 28). Solvens II kommer dock 

främst att ha inverkan på skade-, liv- samt återförsäkringsbolag (FI, 2008, 3).   

 

För många bolag inom försäkringsbranschen innebär Solvens II och det nya 

försäkringsramverket strukturella förändringar inom verksamheteten och den interna 

organisationen samtidigt som det medför investeringar i personal, nya interna system och 

verktyg. Kapitalkravet för risken inom bolaget under Solvens II är betydligt mer krävande för 

bolagen jämfört med det nuvarande kapitalkravet. Även för tillsynsmyndigheterna medför det 

nya direktivet större ansvar genom granskning av bolagens interna modeller för beräkning av 

solvenskraven eftersom försäkringsbolagen har möjlighet att anpassa modellen efter deras 

verksamhet. (FI, 2008, 10-11). Enligt FI (2010, 28) har de uppmärksammat tydliga brister hos 

flera bolag gällande regelefterlevnad. FI menar vidare att bristerna främst är påtagliga inom 

intern styrning och kontroll av verksamheten vid sidan om riskhantering och intern revision. 

Kontrollfunktionerna i verksamheten är direkt relaterade till styrelse och ledning varvid de 

också bär det yttersta ansvaret att tillräckligt med resurser åsidosätts för utformningen av 

kontrollfunktionerna. 

 

Räntan i Sverige är för tillfället låg. Data från Riksbanken över marknadsräntan visar på 

historiskt sett låga nivåer på den korta och långa räntan. Detta framgår av Bilaga A (Sveriges 

Riksbank, 2014) och Bilaga B (Sveriges Riksbank, 2014b) som illustrerar ett medelvärde av 

utvecklingen för den tvååriga respektive tioåriga statsobligationsräntan. Exempelvis har 

medelvärdet för den tvååriga räntan gått från att 1995 ligga på drygt tio procentenheter till att 

2013 ligga på dryga två procentenheter, en minskning på motsvarande åtta procentenheter på 

mindre än 20 år (Sveriges Riksbank, 2014). Låga räntor har i sin tur en effekt på 

försäkringsbolagen. Finansinspektionen (2010, 25) menar bland annat att en låg räntesats har 

en tydlig påverkan på de livförsäkringsbolag som erbjuder åtaganden med höga garantier. 

Under finanskrisen, då räntan sjönk, ökade skulderna för livförsäkringsbolagen i samma takt. 

Den bakomliggande orsaken till denna ökning av skulderna grundar sig på att lägre räntor 

medför en ökning av skuldsidan, då storleken på diskonteringsräntan bestämmer storleken av 

tillgångarna och skulderna i bolaget. Vidare medför den längre löptiden på åtagandena till 

försäkringstagarna kontra löptiden på tillgångarna för livförsäkringsbolag att en nedgång i 

räntan har en större effekt vid nuvärdesberäkningen av skulderna (FI, 2010, 24-25). En 

nedgående ränteutveckling har således en negativ inverkan på solvenssituationen för många 

försäkringsbolag, då en lägre ränta medför svårigheter att infria de åtaganden som gjorts till 

försäkringstagarna (FI, 2010, 24). Enligt FI (2010, 28) kommer Solvens II och de ökade 

kapitalkraven för marknadsrisk samt kreditrisk också medföra att fondförsäkringar ersätter de 

nu vanligast använda traditionella, räntebaserade, livförsäkringarna samtidigt som det 

spekuleras i införandet av mer avancerade riskfunktioner.  

 

Solvens II medför enligt FI (2010, 27-28) en åtstramande effekt på solvenskraven för 

försäkringsbolagen samtidigt som det leder till stora omställningar och ökade krav. En fråga 

som många säkert ställer sig i dagsläget är huruvida dessa investeringar och strukturella 

omställningar kopplade till implementeringen av Solvens II visar sig vara lönsamma för 

försäkringsbolagen och om de ger några direkta ekonomiska fördelar, annat än på lång sikt.  
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1.2 Problembeskrivning 
Den problembeskrivning som examensarbetet utgår från är att upprätta en Solvens II-modell 
för SCR och ORSA på ett mindre försäkringsbolag. Modellen skall undersöka hur 
solvenskrav och risk hanteras enligt Solvens II. Upprättandet skall ske i samarbete med the 
Financial Compliance Group, FCG, i Stockholm. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ge en bild av hur en Solvens II-modell kan implementeras 

och vad en sådan modell också kan innebära i praktiken för ett försäkringsbolag. Modellen 

skall bygga på ett förenklat, fiktivt, skadeförsäkringsbolag vilket medför att de resultat och 

slutsatser som tas fram från examensarbetet kommer att vara av förenklad karaktär. Syftet är 

därmed att, tillsammans med FCG, skapa en modell som i sin tur ger en bra första inblick i 

Solvens II för SCR och ORSA. Modellen skall således illustrera vad Solvens II innebär och 

hur den nya standarden och det nya ramverket kan implementeras i praktiken.  

 

Lösningen i examensarbetet kommer att arbetas fram i samarbete med konsultföretaget the 

Financial Compliance Group, FCG. FCG är ett oberoende konsultföretag med 

expertkompetens inom risk- och kapitalhantering, regelefterlevnad (compliance) samt intern 

styrning och kontroll i finansiella företag.  

 
1.4 Mål  
Examensarbetet omfattas av fyra delmoment, där varje moment är en del i framtagandet av 
det ovan nämnda fiktiva skadeförsäkringsbolaget. Delmomenten är framtagna av berörda 
parter på FCG tillsammans med mig som skall genomföra arbetet samt ansvariga från Umeå 
Universitet. Innebörden av de fyra delmomenten redogörs för nedan.  

1. Implementera standardformeln tydligt i Excel. 

 

2. Utföra, utifrån Standardformeln, en ORSA-prognos av balans- samt resultaträkning 

med SCR och kapitalbas. Momentet skall genomföras i Excel och inkludera alla 

riskerna i det ovan nämnda skadeförsäkringsbolaget.  

 

3. Nyttja den framtagna ORSA-prognosen för att, utifrån ett antal förutbestämda 

scenarion, studera hur olika allokeringar av tillgångarna i placeringsportföljen 

påverkar försäkringsbolaget. Den effektiva fronten, den optimala allokeringen av 

tillgångar i portföljen, skall tas fram med SCR som riskmått  

 

4. Sammanställa resultaten i delmoment 1, 2 och 3 i Excel. Sammanställningen skall 

vara kundvänligt anpassad och möjlig att demonstrera för kund.   

 

Ett lösningsförslag för respektive moment skall vara framtaget och dokumenterat i en slutlig 
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projektrapport inom den givna tidsramen för detta examensarbete. Projektrapporten skall 

således vara färdigställd innan vårterminens slut.     

1.4.1 Produktmål 

Genom examensarbetet skall det tas fram ett verktyg i Excel för implementering av 

standardformeln. Verktyget skall gälla för ett fiktivt skadeförsäkringsbolag, framtaget 

specifikt för examensarbetet.   

 

Vidare skall rapporten, med hjälp av de framtagna Modellerna för Solvens II, kunna användas 

som en exempelmall för andra bolag där det skall gå att utläsa vilka in- och utdata som 

används, samt hur resultatet tolkas och analyseras.  

 

I ORSA-prognoserna skall det gå att utläsa hur den försäkringstekniska avsättningen hos ett 

försäkringsbolag påverkas då olika riskfaktorer som identifierats hos försäkringsbolaget 

stressas. ORSA-processen är även ett bra verktyg för att illustrera hur ett basscenario och 

stressade scenario genomförs på försäkringsbolag givet ett antal riskdrivare som är framtagna 

som ett steg i ORSA:n.  

 

Ett annat produktmål från examensarbetet är att den modell som används för att ta fram 

basscenario samt stressat scenario för ORSA-prognosen även skall nyttjas för att studera hur 

olika valet av allokering av tillgångarna i placeringstillgången påverkar utfallet, gällande 

kapitalbas och kapitalkrav, hos skadeförsäkringsbolaget. 

 

Den framtagna ORSA-modellen skall kunna nyttjas för att, utifrån ett antal förutbestämda 

scenarion, studera hur olika tillgångsfördelningar i placeringsportföljen påverkar 

försäkringsbolaget. Målet uppnås genom att variera vikterna och således hur mycket värde 

som allokeras till respektive tillgång i portföljen. 

1.4.2 Effektmål 

De framtagna resultaten skall genom deras kundanpassade utseende enkelt kunna användas 

och demonstreras för en kund och därmed vara ett bra verktyg för vidarutveckling och vidare 

användning i andra projekt. Resultaten kan därmed vara till direkt nytta för FCG då de kan 

används som en exempelmall för kunder genom att demonstrera hur de nya 

försäkringsregleringarna kan implementeras. 

 

Ett annat effektmål med examensarbetet är att skapa ett kontaktnät mellan universitet och 

näringslivet. Då Civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi vid Umeå Universitet är en 

relativt nystartad utbildning är samarbetet med FCG ett bra tillfälle att skapa ett kontaktnät 

mellan studenter och företag. Examensarbetet är dessutom en bra möjlighet att, som 

civilingenjörsstudent inom Industriell Ekonomi, få arbeta i en situation som liknar en möjlig 

framtida arbetssituation.  

Ytterligare en effekt med examensarbetet är att det ger förståelse för vad Solvens II och det 

nya regelsystemet innebär, vilka de ingående byggstenarna är samt hur denna nya standard 

och ramverk kan implementeras i praktiken.  
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Vidare är examensarbetet ett bra tillfälle att som student få ökad förståelse för hur ett 

försäkringsbolag är uppbyggt och reglerat samt vilka byggstenarna är i dess balans- och 

resultaträkning. Som student ger examensarbetet även ytterligare träning i att arbeta 

individuellt med ett större projekt och därmed enskilt disponera tiden under arbetet och se till 

att arbetet blir färdigställt inom satt tidsram.  

 

1.5 Avgränsning 
En avgränsning som medvetet gjorts är att studera ett mindre, fiktivt, försäkringsbolag som 

skall tas fram i samband med examensarbetet. Avgränsningen innebär att examensarbetet 

kommer att utgå från en något förenklad bild av ett försäkringsbolag vilket också är ett 

medvetet val som gjorts av de inblandade i arbetet, både vid Umeå Universitet och vid FCG. 

Orsaken till avgränsningen är att framtagandet av ett försäkringsbolag som inte är i förenklad 

form är väldigt tidskrävande och omfattande. Implementeringen av de modeller som berörs i 

examensarbetet blir även mer komplex och tidskrävande för ett mer omfattande 

försäkringsbolag. Således blir det svårt att hinna leverera ett resultat inom given tidsram.   

 

En annan avgränsning som gjorts är att examensarbetet endast behandlar ett 

skadeförsäkringsbolag, vilket bland annat innebär att de risker som förknippas med ett 

livförsäkringsbolag inte kommer att behandlas. Avgränsningen kommer i sin tur att beröra 

alla delmomenten i examensarbetet. Däribland delmoment ett, där standardmodellen skall 

implementeras i Excel. Avgränsningen har även som följd att riskkategorierna Health och 

Life med tillhörande underliggande risker inte berörs samtidigt som de variabler som skall 

ingå i balansräkningen för försäkringsbolaget påverkas.  

 

Ytterligare en avgränsning i examensarbetet är att det endast kommer att ge ett förslag på hur 

en Solvens II-modell med tillhörande ORSA-prognos kan genomföras. Syftet med 

examensarbetet är därmed inte att försöka ta fram en standard för hur en sådan modell skall 

genomföras och implementeras i praktiken.  

 

I det första delmomentet, då standarformeln ska implementeras i Excel, görs vissa antaganden 

för att förenkla implementeringen. Bland annat används en förenklad beräkning av 

skadeförsäkringsrisk vilket innebär att de ingående riskerna under skadeförsäkringsrisk 

beräknas med en metod baserad på antagna värden. Valet av beräkningsmetod grundar sig på 

att beräkningen av kapitalkravet för skadeförsäkringsrisk och de ingående riskmodulerna 

enligt standardformeln kräver en mer ingående kartläggning av försäkringsbolaget och dess 

byggstenar. Bland annat måste reserven för försäkringstagarna hos försäkringsbolaget 

estimeras för att ta fram en exakt storlek på kapitalkrav för skadeförsäkringsrisk, något som 

inte berörs i examensarbetet.  

 
1.6 Metodbeskrivning 
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Implementationen av det problem som ligger till grund för examensarbetet sker framför allt i 

Excel. Vid sidan av de delar av implementeringen som lämpas bäst för programvaran nyttjas 

Excel även vid presentation och sammanställning av resultaten på de ingående delmomenten i 

examensarbetet. Anledningen till att använda Excel för presentation av resultaten är att fler 

har kunskap för och tillgång till programvaran vilket är särskilt viktigt vid en eventuell 

demonstration för kund.  Vidare finns tidigare erfarenhet i programvaran samtidigt som 

modellen som skall implementeras i examensarbetet anses rimlig att genomföra i Excel. Vid 

sidan om Excel kommer även programspråket Matlab att användas, främst för det sista 

momentet då tillgångfördelningen i placeringsportföljen skall implementeras. Anledningen till 

att använda Matlab för denna del av implementeringen ligger i att Matlab är särskilt lämpad 

för denna typ av modellering samtidigt som det finns tidigare erfarenheter även i denna 

programvara. Förutom Matlab kommer även VBA användas för detta sista moment. VBA är 

ett programspråk som finns integrerat i alla Excelinstallationer. Med hjälp av VBA behandlas 

data som tas fram i Matlab. Valet av att använda sig av VBA ligger i att det är en bra lösning 

för att modellera data framtaget i Matlab som finns tillgängligt i Excel. Då VBA finns 

tillgängligt i alla moderna Excelinstallationen är det ett också ett bra verktyg om modellen 

skall användas för vidareutveckling.  

 

Projektgruppen består av mig, Mats Appelblad, som skall genomföra och sammanställa 

examensarbetet. Därutöver har två handledare utsetts, en vid Umeå Universitet och en vid 

FCG. Till de två handledarna skall arbetets gång redogöras för genom fortlöpande 

delrapporteringar samtidigt som de skall tillhandahålla med information och råd för att 

underlätta arbetet. Arbetet i examensarbetet är uppdelat i två delar. Först kommer fokus att 

ligga på litteraturstudier för att ta fram all nödvändig information och relevanta källor för att 

således kunna sammanställa och dokumentera den bakomliggande teorin. Den andra delen 

består av implementering av lämpliga modeller för att finna lösningar till de delmoment som 

redogörs för i avsnitt 1.4. Lösningar på delmomenten skall tas fram i den ordning de 

presenteras i avsnittet.  När en lösning tagits fram på respektive delmoment skall en 

kundanpassad sammanställning göras i Excel. Slutligen dokumenteras resultaten med 

tillhörande diskussion och slutsatser i projektrapporten samtidigt som resultaten och de gjorda 

slutsatserna presenteras i den slutgiltiga presentationen.   

 

1.7 Disposition 
Examensarbetet består av åtta kapitel. Det första kapitlet inleddes med en kort bakgrund till 

det valda arbetsområdet. Därefter gavs, utifrån bakgrunden, en beskrivning av 

problembeskrivningen, syftet och målsättningarna vid sidan av de satta avgränsningarna och 

en kort redogörelse för den valda metoden och nyttan med examensarbetet. 

 

I kapitel två, tre och fyra beskrivs den bakomliggande teorin till examensarbetet. För att 

möjliggöra bästa möjliga resultat från examensarbetet är det viktigt att förstå helheten och att 

ha en god inblick i Solvens II och dess effekter.  Det är vidare viktigt att förstå de områden 

kopplade till Solvens och de modeller som berörs i examensarbetet för att kunna genomföra 

delmomenten i examensarbetet som berörs i avsnitt 1.4.  
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Kapitel två berör vilka regleringar som idag gäller för försäkringsbolag inom EU och vilka de 

ingående byggstenarna är i de nya solvensreglerna som tillkommer i samband med införandet 

av Solvens II. Därefter redogör avsnitt tre mer ingående för räntekurvan  och dess betydelse 

för försäkringsbolaget. I kapitel fyra ges en beskrivning av portföljsammansättning och de 

ingående variablerna i tillgångsportföljen hos ett skadeförsäkringsbolag. Avsnittet beskriver 

vidare hur den effektiva fronten tas fram för tillgångsportföljen. 

 

I det femte kapitlet presenteras hur arbetet initieras, hur rapportering sker samt hur ansvaret 

fördelas i projektgruppen. Därefter ges en beskrivning av de resurser och de hjälpmedel som 

är nödvändiga för examensarbetet vid sidan om den använda referensramen.   

 

I kapitel sex redogörs för de resultat som tas fram i samband med examensarbetet. De teorier 

och metoder som redogörs för i examensarbetet har ligger till grund för resultatet. Avsnittet 

ger en objektiv och saklig beskrivning av resultaten. Presentationen av resultatet baseras på 

den valda metoden och skall således spegla det praktiska tillvägagångssättet för att finna 

lösningar på de ingående delmomenten i examensarbetet. I resultatet görs således kopplingar 

mellan relevanta teorier och framtagna lösningar.    

   

Kapitel sju innehåller en kritisk granskning och analys av resultatet. Därutöver diskuteras 

huruvida väl syftet och målen med examensarbetet uppnåtts Avslutningsvis, i kapitel åtta, 

presenteras slutsatserna från examensarbetet, baserat på den givna problemformuleringen och 

de resultat och den analys som presenterats utifrån de gjorda frågeställningarna. I avsnittet 

redogörs även för möjligheten till vidareutveckling av de modeller som tas fram i samband 

med examensarbetet.   

 
1.8 Analys av nytta 
Det är svårt att säkerställa vilken nytta resultatet från examensarbetet skapar. Syftet är, som 

tidigare nämnts, att ge en bild av hur en Solvens II-modell kan implementeras och vad en 

sådan modell också kan innebära i praktiken för ett försäkringsbolag. Idag finns ingen 

standard utan endast förslag på hur en sådan modell kan implementeras och användas. 

Modellen som tas fram genom examensarbetet är således endast ett förslag på innehåll och 

utseende på den ovan nämnda modellen för Solvens II. Nyttan av en Solvens II-modell kan 

vara att ge de involverade i examensarbetet en bild av hur modellen implementeras. 

 

En annan nytta av examensarbetet, för FCG, är att använda den framtagna modellen och 

resultatet som demonstration för kund samtidigt som modellen kan vara ett bra verktyg för 

vidare utveckling och användning i andra projekt. Resultatet av arbetet kan således vara till 

direkt nytta för FCG då det kan nyttjas som en exempelmall för kunder genom att 

demonstrera hur de nya försäkringsregleringarna implementeras i praktiken. Resultatet kan 

vara till särskild nytta för kunder som ligger efter med förberedelserna inför Solvens II och 

som ännu inte påbörjat införandet. Vidare kan resultatet vara värdesättande för ett 
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konsultföretag som FCG att kunna erbjuda sina kunder expertkunskap inom området, då 

efterfrågan på kunskap är särskilt viktig inför införandet av Solvens II.  
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2. Solvens II  

 

Försäkringsbranschen utmanas av stora förändringar genom internationalisering och därmed 

växande konkurrens tillsammans med större valmöjlighet och tillgänglighet för kunden. I ett 

steg mot en mer konkurrenskraftig europeisk försäkringsmarknad skall därmed Solvens II, ett 

nytt regelramverk och en ny standard för försäkringsbolag, implementeras (FI, 2008, 3). För 

många bolag innebär det nya försäkringsramverket omfattande strukturella förändringar 

samtidigt som nya modeller måste implementeras (FI, 2008, 10). I detta kapitel beskrivs 

Solvens II och de ingående posterna i det nya regelverket för försäkringsbolag. 

 

2.1 Huvudkomponenterna i Solvens II 
Solvens II består av tre pelare. Till skillnad från det nuvarande regelsystemet, som endast tar 

hänsyn till teckningsrisker, inkluderar Solvens II med sin riskbaserade profil även bolagets 

operativa risker samt investeringsrisker. Teckningsrisk inkluderar livförsäkringsrisk, 

skadeförsäkringsrisk samt hälsorisk. Investeringsrisk innefattas av marknads- och kreditrisk 

(Hull, 2012, 279).  

 

 Pelare ett består av kvantitativa krav för beräkning av kapital.  Pelare ett innefattar 

även att marknadsvärdera hela balansräkningen hos försäkringsbolaget. 

Marknadsvärderingen inkluderar både bolagets tillgångar och skulder. Vidare 

tillkommer nya bestämmelser gällande minimikapitalkrav (MCR), solvenskapitalkrav 

(SCR) samt kapitalbasen för bolaget. 

 

 Pelare två består av kvalitativa krav för riskhantering och vid intern kontroll 

(Castagnolo och Ferro, 2013, 6). Pelare två inkluderar även krav på en effektiv 

företagsstyrning med ökat ansvar hos styrelsen (Matei, 2011, 4-5). Vidare innefattar 

den andra pelaren krav på förbättrad riskhantering och riskkontroll. Förbättrad 

riskhantering och riskkontroll hos försäkringsbolaget erhålls bland annat genom en 

prognostisering av bolaget risker och kapitalnivå med ORSA (Own Risk and Solvency 

Assessment). 

 

 Pelare tre består av krav på offentliggörande av information till marknaden vid sidan 

om en årlig rapportering och ökad genomlysning i redovisningen (Castagnolo och 

Ferro, 2013, 6). 

 

Under Solvens II skall all finansiell verksamhet som tillhör ett konglomerat regleras utifrån 

konglomeratet. All den tillhörande verksamheten kommer således att regleras gemensamt. 

Vidare kommer grupper med finansiella institut att beröras av hårdare kapitalkrav om något 

av de ingående bolagen ökar sitt risktagande (Castagnolo och Ferro, 2013, 6).    
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2.2 Balansräkning och kapitalbas för försäkringsbolag enligt Solvens II 
Figur 1 illustrerar balansräkningen för försäkringsbolag enligt Solvens II, med tillgångar och 

skulder. Till skillnad från det nuvarande ramverket skall både skulder och tillgångar hos 

försäkringsbolaget marknadsvärderas under Solvens II (FI, 2008, 12). Marknadsvärderingen 

innefattas av den första pelaren i Solvens II (Castagnolo och Ferro, 2013, 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 - Balansräkning för försäkringsbolag enligt Solvens II (FI, 2008, 12) 
 

Försäkringsbolaget tar betalt för sina åtaganden till försäkringstagarna. Betalningen sker i 

form av premier. Premierna betalas ut till försäkringstagarna igen genom framtida 

ersättningar. Det är vanligt att det går lång till dess att försäkringstagaren får igen det 

inbetalda beloppet. Ett exempel på detta är vid pensionssparande. Försäkringsbolaget måste 

därför förvalta de inbetalda premiebeloppen under löptiden. För att försäkringsbolaget skall 

ha möjlighet att betala ut sina framtida åtaganden måste bolaget således sätta av kapital, 

försäkringstekniska avsättningar. Avsättningarna är vanligen den största skuldposten hos ett 

försäkringsbolag. För att försäkringsbolaget skall ha möjlighet att göra en bästa skattning 

(BE) på avsättningarna måste bolaget ha möjlighet att skatta storleken på avkastningen som 

kan erhållas på det inbetalda kapitalet. Skattningen av storleken på avsättningarna är möjlig 

genom nuvärdesberäkning av de framtida åtagandena. Nuvärdesberäkningen innebär att de 

framtida åtagandena värderas till deras nuvarande värde. Nuvärdesberäkningen sker med 

hjälp av en diskoteringsränta, en ränta som således bestämmer storleken på diskonteringen 

(FI, 2013b, 4). Enligt Finansinspektionen (2013b, 4) finns det problem med den metod som 

idag används för att välja diskonteringsräntan. Reglerna för hur räntan skall väljas är inte 
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tillräckligt tydliga varför det uppstår skillnader mellan försäkringsbolag i valet av denna 

diskonteringsränta för diskontering. Med nuvarande regelsystem väljs diskonteringsräntan 

utifrån marknadsräntorna. Då det vanligen inte finns marknadsräntor med lång löptid uppstår 

problem då försäkringsbolagen skall diskontera de antaganden med långa löptider. 

Marknadsräntor med lång löptid är särskilt begränsade i Sverige. Försäkringsbolagen baserar 

således storleken på avsättningar med lång löptid på marknadsräntan med den längsta 

observerade löptiden. Att basera delar av skuldvärderingen på dessa marknadsräntor påverkar 

i sin tur reabiliteten på de slutgiltiga nuvärdesberäknade åtagandena hos försäkringsbolagen. 

Valet av diskonteringsränta för de åtagandena med lång löptid ökar känsligheten i modellen. 

Val av diskonteringsränta är särskilt viktigt för de försäkringsbolag som erbjuder 

pensionsförsäkring eftersom utbetalningarna normalt sker långt fram i tiden. Därmed uppstår 

svårigheter vid matchning av in- och utbetalningarna (FI, 2013b, 4). För att bolagen ska 

kunna hantera de utbetalningar med långa löptider krävs modeller som skapar realistiska 

möjliga utfall för kassaflödena på skuldsidan vid sidan om avkastningarna på tillgångarna i 

bolaget (Koivu, Pennanen och Ranne, 2004, 46). Bolag som erbjuder produkter liknande 

pensionsförsäkringar, där utbetalningar sker långt fram i tiden, påverkas även mer vid 

förändringar i den långsiktiga marknadsräntan, eftersom marknadsräntan har större påverkan 

på storleken på skulderna (FI, 2013b, 4).  

 

Införandet av Solvens II innebär att beräkningen av den försäkringstekniska avsättningen 

istället baseras på en kombination av marknadsräntorna och en långsiktig ränta. Storleken på 

den långsiktiga räntan väljs så att marknadsräntorna alltid antas konvergera mot 

kombinationen av marknadsräntorna och denna långsiktiga ränta. Införandet av Solvens II 

skall därmed minska känsligheten i modellen genom att de långtgående marknadsräntorna blir 

mindre volatila och mindre känsliga mot kortsiktiga svängningar i marknadsräntan (FI, 

2013b, 7). Solvens II innefattar en mer enhetlig metod vid nuvärdesberäkning för 

försäkringsbolag, där alla försäkringsbolag använder samma metod vid val av 

diskonteringsränta.  

 

En annan effekt av Solvens II är minska risken till procyklikalitet. Procyklikalitet är den 

negativa spiral som uppstår då värdet på marknadsräntorna sjunker. Fallande marknadsräntor 

och således lägre diskoteringsränta leder till att storleken på skulderna hos försäkringsbolaget 

ökar i snabbare takt än storleken på tillgångarna. Procyklikalitet har störst effekt på de 

försäkringsbolagen med stor andel åtaganden med lång löptid och leder till försämrad solvens 

för de drabbade bolagen (FI, 2013b, 4-5).      

 

Den försäkringstekniska avsättningen, FTA, består enligt Figur 1 av summan av den bästa 

skattningen på ett försäkringsbolags åtaganden (BE) samt en riskmarginal (RM) (FI, 2008, 1). 

BE skall ligga så nära som möjligt ett realistiskt marknadsvärde samtidigt som RM motsvarar 

den premie en motpart skulle kräva av försäkringsbolaget för att ta över ett bestånd och 

därmed acceptera risken som inkluderas i åtagandet (FI,2008, 9). Nivån på riskmarginalen är 

satt till fem procent (EIOPA, 2013, 8). På skuldsidan återfinns även marknadsvärdet på de 

säkringsbara åtagandena, motsvarande de åtaganden som kan replikeras på en öppen samt 

likvid marknad (FI, 2008, 13).  
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Minimikapitalkravet (MCR) och solvenskapitalkravet (SCR) är kapitalkrav som beror på 

storleken på de risker ett försäkringsbolag är villig att ta. Om storleken på tillgångarna är 

lägre än summan av FTA och SCR måste bolaget sänka sin riskprofil eller genomföra 

kapitalinjektioner. Vidare, om tillgångarna är lägre än summan av FTA och MCR, måste 

bolaget under tillsyn av tillsynsmyndigheten omedelbart vidta åtgärder eller avveckla 

verksamheten (FI, 2008, 13).  

 

Kapitalbasen är det egna kapitalet som försäkringsbolaget kan nyttja för att förhindra 

eventuellt uppkomna förluster från de risker bolaget utsätts för. Kapitalbasen består av 

primärt kapital och tilläggskapital. Det primära kapitalet består i sin tur av skillnaden mellan 

de marknadsvärderade tillgångarna och skulderna i bolaget tillsammans med efterställda 

skulder. Till skillnad från det primära kapitalet ligger tilläggskapitalet utanför 

balansräkningen. Tilläggskapitalet är dock tillgängligt för skuldbetalningar genom att det 

krävs in och således fungerar som en kapitaltäckning. Kapitalbasen kan delas upp i tre 

kvalitetsnivåer, Tiers, där uppdelningen beror på dess egenskaper. Fördelningen mellan de tre 

kvalitetsnivåerna beror främst på huruvida kapitalet är ett primärt kapital eller ett 

tilläggskapital. Vidare tar uppdelningen hänsyn till kapitalets möjlighet att absorbera 

förluster, dess tillgänglighet samt huruvida lång durationen på kapitalet är i förhållande till 

durationen på bolagets åtaganden (FI, 2008, 16). Durationen kan definieras som det viktade 

värdet av alla in- eller utbetalningar, där vikten på kassaflödet för respektive betalning beror 

på dess storlek i förhållande till det totala värdet på in- eller utbetalningarna (Hull, 2012, 165).  

Det fick även föreskrifter på hur kapitalet måste vara fördelat mellan de tre nivåerna. Summan 

av värdet på Tier 2 och 3 får ej överskrida två gånger värdet på Tier 1 samtidigt som summan 

av Tier 1 och 2 minst måste vara minst det dubbla av värdet på Tier 3 (FI, 2008, 16). Vidare 

gäller att kapital av Tier 1 måste vara minst 50 procent av värdet på SCR samtidigt som 

kapital tillhörande Tier 3 maximalt får vara 15 procent av SCR. Summan av kapital 

tillhörande Tier 2 och Tier 3 får heller inte överskrida 50 procent av SCR. Vid beräkning av 

MCR måste minst 80 procent av kapitalet tillhöra Tier 1. Kapital tillhörande Tier 2 får ej 

överskrida 20 procent av MCR samtidigt som kapital av Tier 3 får ej förekomma i MCR (EIOPA, 

2013, 298).  

 

Solvenskvoten är ett mått på ett bolags kapitalbas i förhållande till dess kapitalkrav och 

således ett mått på hur mycket kapital ett försäkringsbolag har utöver kapitalkravet och 

därmed dess åtaganden (EIOPA, 2013, 164). För att beräkna solvenskvoten för ett 

försäkringsbolag används ekvation [1]. OFi motsvarar kapitalbasen för försäkringsbolaget 

samtidigt som SCRi är solvenskapitalkravet för bolaget.  
 

              
   

    
                                                                             

Solvenskvoten övervakas i Sverige av Finansinspektionen och måste enligt lag vara minst 100 

procent vilket innebär att värdet på solvenskapitalbasen ej får överskrida värdet på 

solvensbasen (Svensk Försäkring, 2011). 
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2.3 Solvenskapitalkravet enligt Standardformeln 

För att beräkna det totala solvenskapitalkravet, det kapital som krävs av ett försäkringsbolag 

för att vara solvent, används en utarbetad standardformel eller standardmodell. För att ta fram 

en marknadsvärderad balansräkning för ett försäkringsbolag enligt den första pelaren används 

marknadsvärderade scenarion (EIOPA, 2013, 114-116). Solvenskapitalkravet, SCR, består av 

ett antal submoduler, som beskrivs nedan. Vid skattning av kapitalkravet för respektive 

submodul, och i sin tur ett totalt SCR, används motsvarande marknadsvärderade scenarion. I 

respektive modul simuleras så kallade stressade scenarion, där chocker används, med en 

negativ påverkan på kapitalkravet för modulerna. Hur stor negativ påverkan de stressade 

scenarierna har på respektive submodul kommer att avgöra storleken på solvenskapitalkravet 

enligt Solvens II (Varnell, 2011, 136). 

 

I Solvens II tillkommer ett krav på minimikapital, ett minsta kapital ett försäkringsbolag 

måste inneha för att få driva sin verksamhet vidare. Minimikapitalkravet, MCR, skall 

motsvara 25 till 45 procent av det totala solvenskapitalet och är en del av den första pelaren. 

MCR motsvarar således det lägsta golvet på 25 procent vid sidan om ett högsta tak på 45 på 

procent av det totala SCR för ett försäkringsbolag (EIOPA, 2013, 283).  

 

SCR, i sin tur, motsvarar den mängd kapital ett försäkringsbolag måste inneha för att kunna 

infria sina åtaganden vid 99,5 procent av utfallen under en tolv månaders period. SCR innebär 

med andra ord att bolaget måste vara solvent och därmed kunna infria sina åtaganden vid 199 

av 200 utfall. SCR kan definieras som Value at Risk (VaR) gällande kapitalkrav för ett 

försäkringsbolag med 99,5 procent konfidensnivå och med ett års tidsperiod. SCR skall täcka 

alla risker inom den existerande verksamheten såväl som all tillkommande verksamhet under 

de kommande tolv månaderna (EIOPA, 2013, 116-117).  

 

För att beräkna SCR för ett försäkringsbolag används ekvation [2]. Solvenskapitalkravet 

består i sin tur av tre poster, BSCR, Adj samt SCRop. BSCR är solvenskapitalet innan 

justeringar. Adj är reducering av SCR för förlustabsorberande kapacitet av villkorad 

återbäring samt uppskjutna skatter. SCRop är kapitalkrav för de operativa riskerna inom 

verksamheten. 

 

                                                                                 
 

BSCR består av ett antal underkategorier med risker som benämnds nedan. Underkategorierna 

inkluderar ett antal förutbestämda metoder för att beräkna kapitalkravet för respektive risk.  

 SCRMarket  = Kapitalkrav för marknadsrisk. 

 SCRHealth   = Kapitalkrav för sjukförsäkringsrisk. 

 SCRDefault   = Kapitalkrav för motpartsrisk 

 SCRLife         = Kapitalkrav för livförsäkringsrisk.  

 SCRNon-life  = Kapitalkrav för skadeförsäkringsrisk. 

 SCRIntang   = Kapitalkrav för immateriella tillgångar (EIOPA, 2013, 118) 
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När kapitalkravet för respektive riskmodul är beräknad kan storleken på BSCR bestämmas 

enligt ekvation [3]. Corrij motsvarar korrelationen mellan riskkategori i och j enligt Tabell 1. 

SCRi och SCRj motsvarar kapitalkravet för riskkategori i och j (EIOPA, 2013, 120). 

      √∑                

  

                                                     

Tabell 1 – Korrelationsmatris med storlek på korrelation mellan de ingående riskerna i BSCR, 

solvenskapitalkravet innan justeringar, enligt Solvens II (EIOPA, 2013, 120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 illustrerar SCR enligt standardformeln under Solvens II, hur detta kapitalkrav med 

dess submoduler beräknas samt vilka de ingående variablerna är för respektive submodul. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – De ingående submodulerna vid beräkning av solvenskapitalkravet, SCR, enligt Standardformlen 

(EIOPA, 2013, 114). 
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När storleken på BSCR är framtagen är nästa steg att kvantifiera kapitalkravet för operativ 

risk samt bestämma reduceringen av solvenskapitalkravet för förlustreducerande kapacitet för 

att således ta fram ett totalt värde på SCR enligt ekvation [2] (EIOPA, 2013,118).  

 

I avsnitt 2.3.1–2.3.6 beskrivs de ingående modulerna för beräkning av SCR. Beskrivning av 

kapitalkrav för liv- respektive hälsorisk är utelämnade, då examensarbetet endast berör ett 

skadeförsäkringsbolag. Dessa submoduler inkluderas inte i beräkningen av SCR.  

2.3.1 Kapitalkrav för Marknadsrisk 

Storleken på kapitalkravet för marknadsrisk beror på hur volatila marknadspriserna är för 

finansiella instrument. Marknadsrisken uppkommer således från svängningar i 

marknadspriser för finansiella instrument. Exponeringen beror vidare på hur stor påverkan 

nivåförändringar i finansiella variabler har på kapitalkravet. Variablerna inkluderar bland 

annat aktiepriser, räntenivåer, växelkurser och fastighetspriser (EIOPA, 2013, 131). För att 

bestämma storleken på exponeringen utsätts respektive typ av marknadsrisk för ett stressat 

scenario, där varje ingående finansiell variabel i sin tur utsätts för en förutbestämt upp eller 

nedgång (Gatzert och Martin, 2012, 651).  

 

Kapitalkravet för respektive riskkategori under marknadsrisk måste först beräknas separat. 

Därefter kan det totala kapitalkravet för marknadsrisk bestämmas (EIOPA, 2013, 131). För att 

beräkna kapitalkravet för marknadsrisk under Solvens II och standardmodellen används en 

modell med Net Asset Value, NAV. NAV definieras som värdet på alla tillgångar minus alla 

skulder, exkluderat de efterställda skulderna. Därefter bestäms ΔNAV vilket är förändringen i 

värdet på NAV vid ett stressat scenario. Notera att ett positivt värde på ΔNAV motsvarar en 

förlust vid ett stressat scenario samtidigt som ett negativt värde på ΔNAV ges då motsvarande 

scenario genererar vinst. Alla vinster sätts dock till noll, då analys av kapitalkrav fokuserar på 

de scenarion som resulterar i störst förlust och därmed störst ΔNAV (Gatzert och Martin, 

2012, 651). Definitionen för ΔNAV ges av ekvation [4]. 

         (    (   |      )  )                                                

När kapitalkravet för respektive typ av marknadsrisk är bestämd kan storleken på SCRMarket 

bestämmas enligt ekvation [5].  

           √∑                      

  

                                       

CorrMarketij är korrelationen mellan riskmodul i och riskmodul j i korrelationsmatrisen enligt 

Tabell 2 och SCRi samt SCRj är kapitalkrav för motsvarande riskmodul i och j. Noterbart är 

att korrelationerna märkta A kan vara endera noll eller 50 procent. Om en nedgång i räntan 

leder till negativa utfall för försäkringsgivaren används 50 procent korrelation. Om däremot 

en ökning i storlek på räntan genererar dessa negativa utfall, används noll procent korrelation 

(EIOPA, 2013, 132-133).  



 

Examensarbete för Civilingenjörsexamen i  

Industriell Ekonomi, 30 hp, 5MA145 

Institutionen för Matematik och Matematisk Statistik 

Financial Compliance Group, FCG 

 

 

Projektrapport  

2014-05-28 

 

 

 

 

Sid 19 

 

Tabell 2 – Korrelationsmatris med storlek på korrelation mellan de ingående risktyperna i marknadsrisk enligt 

Solvens II (EIOPA, 2013, 133) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ingående riskerna i marknadsrisk antas vidare vara multivariata och normalfördelade då 

den aggregerade modellen används enligt Solvens II. Detta till skillnad från att endast 

summera riskerna. Då är riskerna univariata och normalfördelade. Den stora skillnaden är 

enligt Glasserman (2003, 63-64) att univariata modeller värderar en serie med slumpvariabler, 

Vid multivariata normalfördelade slumpvektorer med komponenter gäller att, för varje par av 

komponenter i och j, kan kovariansen mellan komponenterna uttryckas enligt ekvation [6]. Σ 

motsvarar därmed kovariansmatrisen för vektorn. Korrelationen mellan komponent i och j, pij, 

ges av ekvation [7].  

   (     )   [(     )(     )]                                                              

     
   

    
  

   

        
                                                                 

För att förtydliga hur marknadsrisken beräknas med ovan nämnda metod ges nedan ett 

exempel för ett fiktivt försäkringsbolag där storleken på respektive underliggande kapitalkrav 

tagits fram endast för exemplet. Exemplet illustrerar även hur stor diversifieringseffekten är. 

Diversifieringseffekten motsvarar skillnaden i storlek på kapitalkrav för marknadsrisk då de 

ingående riskerna aggregeras till ett totalt kapitalkrav med hänsyn till korrelationen mellan de 

ingående riskerna mot att enbart summera riskerna. Noterbart är att diversifieringseffekten 

inte gäller då de ingående riskerna i korrelationsmatrisen är perfekt korrelerade och lika med 

ett. Då blir värdet lika stort vid båda beräkningarna. Detta gäller dock inte vid beräkning av 

marknadsrisk, då korrelationerna ser ut enligt Tabell 2 och perfekt korrelation därmed är 

uteslutet. Standardavvikelsen för komponent i och j, σi och σj, motsvaras av kapitalkravet för 

respektive riskmodul i och j, SCRi samt SCRj enligt ekvation [7]. 

 

Tabell 3 och de ingående posterna i tabellen används vid beräkning av kapitalkrav för 
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marknadsrisk. Tabellen är framtagen endast för det exempel som beskrivs i avsnittet. För att 

förenkla beräkningen antas kapitalkravet för koncentrationsrisk samt kontracyklist premierisk 

vara lika med noll. Först beräknas ett summerat kapitalkrav. Därefter används ekvation [5] 

tillsammans med korrelationerna i Tabell 2 för att beräkna ett aggregerat kapitalkrav för 

marknadsrisk. Noterbart är att de korrelationer benämnda A i Tabell 2 antas vara 50 procent i 

exemplet. Avslutningsvis beräknas storleken på diversifieringseffekten för exemplet genom 

att ta differensen i kapitalkrav mellan de två använda metoderna. 

Tabell 3 – Exempel på storleken på kapitalkravet för de ingående riskerna i marknadsrisk. 

 

1. Det summerade kapitalkravet på de ingående riskerna under marknadsrisk enligt 

Tabell 3 är                     
 

2. Det aggregerade kapitalkravet, SCRMarket, är √∑                          och 

beräknas till                    
 

3. Diversifieringseffekten blir, givet de två beräknade kapitalkraven, 

                  –                                      och motsvarar cirka 

36 procent av det totala summerade kapitalkravet.    

2.3.1.1 Ränterisk 
Ränterisk uppkommer som ett resultat av ränteförändringar och har effekt på alla tillgångar 

och skulder vars Net Asset Value, NAV, påverkas negativt vid en ränteuppgång eller 

räntenedgång. Ränterisken existerar således för de delar av kapitalbasen känsliga mot endera 

en positiv eller negativ förändring av räntenivån. De beräkningar som är relaterade till 

ränterisk skall därmed appliceras på de tillgångar och skulder känsliga mot svängningar i 

ränteutvecklingen (EIOPA, 2013, 134-135).   

 

EIOPA (2013, 136) har i deras direktiv definierat storleken av upp- respektive nedgångarna i 

räntan, baserat på två stycken förbestämda scenarion, där storleken på upp- respektive 

nedgångarna beror på löptiden. Förändringen anges i procent och ett utdrag av storleken på de 

procentuella förändringarna i räntan illustreras i Tabell 4.  

 

Tillgångar känsliga mot förändringar i räntan kan vara räntebärande placeringar såsom 

sparkonton och räntefonder. Ränterisken berör även finansiella instrument, statliga lån och 

räntederivat vid sidan om tillgångarna hos försäkringsbolaget (EIOPA, 2013, 135).  

 

Det totala kapitalkravet för ränterisken, MKTInt, bestäms utifrån det stressade scenario som 

genererar den största förlusten, störst ΔNAV. Utrycket för den stressade räntan, R1(t), som 

används ges av ekvation [8a] eller [8b] beroende på om det är en upp- eller nedgång i räntan 

Kapitalkrav för marknadsrisk på ett fiktivt försäkringsbolag 

Typ av marknadsrisk  Ränterisk  Aktierisk Fastighetsrisk Kreditspreadrisk Valutarisk 

SCR (miljoner SEK) 5,7 4,1 1,2 2,1 3,1 
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som används. R0(t) är den nuvarande räntan med löptid t och s
up 

respektive s
down 

är storleken i 

procent av en uppgående respektive nedgående stress av räntan med löptid t (EIOPA, 2013, 

136-137). 

 

  ( )     ( )  (     )                                                           
 

  ( )     ( )  (       )                                                       
 

Tabell 4 – Överblick över storleken på upp- respektive nedgångar av räntan för olika löptider vid beräkning av 

kapitalkrav för ränterisk.  s
up

(t) och s
down

(t) är storlekelen på en uppgående respektive nedgående stress av 

räntan med löptid t (EIOPA, 2013, 136-137).  

Maturity t (år) Relative change sup(t)  Relative change sdown(t) 

0.25 70 % – 75 % 

0.5 70 % – 75 % 

1 70 % – 75 % 

2 70 % – 65 % 

3 64 % – 56 % 

4 59 % – 50 % 

5 55 % – 46 % 

6 52 % – 42 % 

7 49 % – 39 % 

8 47 % – 36 % 

9 44 % – 33 % 

10 42 % – 31 % 

11 39 % – 30 % 

12 37 % – 29 % 

13 35 % – 28 % 

14 34 % – 28 % 

15 33 % – 27 % 

16 31 % – 28 % 

17 30 % – 28 % 

18 29 % – 28 % 

19 27 % – 29 % 

20 26 % – 29 % 

90 20 % – 20 % 

 

2.3.1.2 Aktierisk 

Aktierisk är risken till förlust, där förlusten beror på svängningar i aktiekurser. Förlusterna 

kan uppkomma både vid uppgångar samt vid nedgångar av aktiekurser. Aktierisk är således 

den risk som uppkommer när storleken på de ingående posterna i balansräkningen hos ett 

försäkringsbolag är känsliga för svängningar i aktiekurser. Storleken på kapitalkravet för 
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aktierisk motsvarar således skillnaden i värde på NAV som följd av en förändring, chock, i 

värdet på aktiekurser. 

 

Precis som vid ränterisken har EIOPA förutbestämda storlekar på chockerna, där 

egenskaperna hos den underliggande aktien avgör storleken. Aktier av Typ 1 motsvarar en 

upp- eller nedgång med 39 procent och inkluderar de marknadslistade aktier registrerade i 

länder med medlemskap i EEA eller OECD.  På samma sätt motsvarar förändringen för aktier 

av Typ 2 49 procent och inkluderar de aktier vars registreringsland ej är medlem i EEA eller 

OECD (EIOPA, 2013, 138-140). EEA är den Europeiska miljöbyrån (EEA, 2014) och OECD 

är organsationen med fokus på ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD, 2014). 

 

För att slutligen finna en total aktierisk, MKTeq används ekvation [9]. 

 

       √∑                    
   

                                                 

CorrIndex motsvarar de värden i korrelationsmatrisen som ges av Tabell 5. Mkti respektive 

Mktj är motsvarande kapitalkrav för aktierisk beroende på om derivatet tillhör Typ 1 eller Typ 

2 (EIOPA, 2013, 140). 

Tabell  5 – Korrelationsmatris med korrelationen mellan de ingående risktyperna i aktierisk (EIOPA, 2013, 140) 

   

     
 

 

 

 

2.3.1.3 Fastighetsrisk  
Fastighetsrisk uppkommer som ett resultat av fallande priser på fastigheter. Storleken på 

kapitalkravet för fastighetsrisk, MKTProp, beror således på hur känsliga tillgångar, skulder 

samt finansiella investeringar är för svängningar i priset på fastigheter.  

 

För att beräkna ett totalt kapitalkrav för fastighetsrisk summeras alla de förändringar i Net 

Asset Value, ΔNAV, för bolaget som uppstår då priset på fastigheter utsätts för en chock och 

sjunker i värde med 25 procent och illustreras i ekvation [10] (EIOPA, 2013, 142-143).  

 

            (    |                 )                                               
 

2.3.1.4 Kreditpreadrisk  

Kreditspreadrisk är risken till förlust som beror på uppkomna skillnader i storlek på 

kreditspreaden mot den riskfria räntan. Kreditspreadrisk mäts således genom att studera 

känsligheten hos tillgångar, skulder samt finansiella tillgångar för volatiliteten hos denna 
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växande spread. Storleken på kapitalkrav för kreditspreadrisk, Mktsp, beräknas enligt ekvation 

[11] (EIOPA, 2013 145-146). 

 

            
           

         
                                           

 

Nedan beskrivs de faktorer som ingår i kapitalkravet för kreditspreadrisk enligt ekvation [11] 

 

 Mktsp
bonds

 är kapitalkravet för kreditspreadrisk för obligationer, lån och hypotekslån. 

 

 Mktsp
rpl 

är kapitalkravet för kreditspreadrisk för omsättningsbara derivat och andra 

finansiella tillgångar baserade på ompaketerade lån. 

 

 Mktsp
cd

 är kapitalkravet för kreditspreadrisk för kreditderivat (EIOPA, 2013, 147). 

 

För att kunna ta fram ett kapitalkrav för kreditspreadririsk beräknas först kapitalkrav för 

respektive faktor. Därefter summeras dessa (EIOPA, 2013, 147). Kapitalkravet för de 

ingående faktorerna i ekvation [11] värderas genom att utsätta respektive faktor för en chock 

som beror på dess kreditvärdighet, sannolikhet till fallissemang, vid sidan om löptiden, 

durationen, på exponeringen. Kreditvärdigheten är direkt avgörande för storleken på 

räntemarginalen då en högre sannolikhet för fallissemang implicerar en högre ränta. 

Kapitalkravet för de ingående faktorerna i kreditspreadrisk beräknas enligt ekvation [12a], 

[12b] eller [12c] (EIOPA, 2013, 147-155).  

 

     
         (    |                              )                      

 

     
       (    |                              )                          

 

     
      (    |                              )                           

 
2.3.1.5 Koncentrationsrisk  

Koncentrationsrisk är den marknadsrisk där storleken på kapitalkravet beror på 

diversifieringen, hur stor spridningen är mellan olika motparter. Koncentrationsrisk 

uppkommer vid stor koncentration av finansiella investeringar mot en och samma motpart. 

Med motpart inkluderas alla tillgångar belägna inom samma bolag eller konglomerat. Denna 

risk tar således inte hänsyn till andra faktorer såsom till exempel geografisk spridning.   

Koncentrationsrisken bestäms genom att kartlägga exponeringen mot respektive motpart. För 

grupperade motparter med flera exponeringar tas en genomsnittligt viktad och aggregerad 

exponering fram (EIOPA, 2013, 155). Framtagandet av storleken på denna exponering görs i 

tre steg där den överskjutande exponeringen för motpart i, XSi, ges av ekvation [13] (EIOPA, 

2013, 156).  

        (              )                                                            
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Ei är exponering till motpart i, Assets är totala värdet på tillgångarna som är relaterade till 

koncentrationsrisk och CT är en koncentrationströskel som beror på kreditvärdigheten hos 

motpart i enligt Tabell 6 (EIOPA, 2013, 156-157). Nästa steg är att bestämma kapitalkravet 

för koncentrationsrisk för motpart i, Conci, vilket görs genom att skatta skillnaden i värde på 

tillgångar och skulder som beror på en chock, ett stressat scenario. Detta görs enligt ekvation 

[14]. Det stressade scenariot grundar sig i sin tur på en minskning i värdet enligt ekvation 

[15]. Storleken på gi beror på kreditvärdering för motpart i enligt Tabell 7 och utseendet på 

XSi ges av ekvation [13] (EIOPA, 2013, 158).  

 

Tabell 6 – Koncentraionströskel relaterad till kreditvärdighet hos motparter vid beräkning av kapitalkrav för 

koncentrationsrisk (EIOPA, 2013,157) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           |                                                                          

 

                                                                                        
 

Tabell 7 – Riskfaktor vid beräkning av kapitalkrav för koncentrationsrisk, baserad på kreditvärdering (EIOPA, 

2013, 158) 

Slutligen, för att beräkna ett totalt kapitalkrav för koncentrationsrisk, Mktconc, används 

ekvation [16] med antagandet att det inte råder någon korrelation mellan de ingående 

motparterna Conci (EIOPA, 2013, 159). 

         √∑(     ) 
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2.3.1.6 Valutarisk  
Valutarisk uppkommer som ett resultat av skillnader i nivåer mellan olika valutakurser. 

Valutarisk uppstår således då en ökad volatilitet, ökade positiva och negativa svängningar, 

mellan olika valutakurser har en negativ effekt på tillgångarna och skulderna hos 

försäkringsbolaget och därmed värdet på NAV. Valutarisk kan även uppkomma som en effekt 

vid omvärdering av exempelvis olika derivat. 

 

Storleken på denna marknadsrisk beror på skillnaden i växlingskurs mellan 

redovisningsvalutan och andra valutor och dess effekt på de ingående tillgångarna, skulderna 

samt olika investeringar och innehåll i investeringsportföljer.     

För respektive valuta som den redovisade valutan är exponerad mot utsätts valutan för en 

chock, vilket innebär att denna valutas valutakurs ökar och minskar med 25 procent. För 

respektive valuta bestäms därefter ett kapitalkrav som beror på huruvida en upp- eller 

nedgång i valutakurs ger störst förlust. Avslutningsvis summeras kapitalkravet för respektive 

valuta för att således beräkna den totala valutarisken (EIOPA, 2013, 143-145).  

 
2.3.1.7 Kontracyklisk premierisk  

Införandet av en så kallad kontracyklisk premierisk innebär en avvikelse från den första 

pelaren i Solvens II, vilket inkluderar marknadsvärdering av balansräkningen för 

försäkringsbolaget.  

 

En kontracyklist riskpremie, applicerad av EIOPA vid kritiska perioder, innebär att den ränta 

som används vid diskontering av kassaflödena från skulderna ökar. En ökning av 

diskoteringsräntan implicerar i sin tur att de nuvärdesberäknade kassaflödena minskar i 

storlek. En höjning av den ränta som används vid diskontering medför således en reducering i 

bolagets åtaganden och därmed en minskning av kapitalkravet (Gründl och Schmeiser, 2011, 

1-2).  

 

2.3.2 Kapitalkrav för Motpartsrisk 

Motpartsrisk är risken till förlust som grundar sig på ett oförutsett fallissemang hos en 

motpart under de kommande tolv månaderna. Motpartsrisk kan även uppkomma vid plötslig 

försämring av kreditvärdigheten hos en motpart under de kommande tolv månaderna. För 

varje motpart skall hänsyn tas till alla relaterade åtaganden, exponeringar, vid värdering av 

motpartsrisken för just denna motpart (EIOPA, 2013, 165-166).  

 

Två typer av exponeringar går att urskilja, Typ 1 och Typ 2, där de behandlas olika beroende 

på dess egenskaper. Exponeringar av Typ 1 är de exponeringar som ej går av diversifiera bort 

och där motparten är kreditvärderad. Motsatt är exponeringar av Typ 2 de exponeringar som 

går att diversifiera bort och där motparten inte är kreditvärderad. Exponeringar av Typ 2 skall 

vidare innefatta alla exponeringar som ej är inkluderade i kreditspreadrisk under 

marknadsriskmodulen (EIOPA, 2013, 161-162). För mer information om kreditspreadrisk, se 

avsnitt 2.3.1.4.  
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För att kunna beräkna ett totalt kapitalkrav för motpartsrisk skall kapitalkravet för de två 

typerna av exponeringar, Typ 1 och Typ 2, först beräknas. Beräkningen görs på liknande sätt 

för Typ 1 och Typ 2. Först skall probability of default (PD) tas fram som är sannolikheten för 

fallissemang hos en motpart. Vidare skall även loss-given-default (LGD) estimeras för alla 

tillhörande exponeringar av Typ 1 respektive Typ 2. LGD motsvarar uppskattat förlust i 

kapitalbas som ett resultat av ett fallissemang hos en motpart. 

 

Sannolikheten för fallissemang, PD, för en kreditexponering ges av Tabell 8 och Tabell 9 

beroende på dess egenskaper. Tabell 8 illustrerad sannolikhet till fallissemang, PDi, för 

motparter som har en kreditvärdering. Tabell 9 illustrerar motsvarande sannolikhet till 

fallissemang för motparter utan kreditvärdering där PD istället är baserad på dess solvenskvot 

(EIOPA, 2013, 165-166).  

 

Solvenskvoten är ett mått på ett bolags kapitalbas i förhållande till dess kapitalkrav och 

således ett mått på hur mycket kapital ett försäkringsbolag har utöver kapitalkravet och 

därmed dess åtaganden. Solvenskvoten, som enligt lag måste vara minst ett eller 100 procent, 

övervakas i Sverige av Finansinspektionen (Svensk Försäkring, 2011). För mer information 

om balansräkningen hos ett försäkringsbolag och solvenskvoten, se avsnitt 2.2.      
 

Tabell 8 – Sannolikheten till fallissemang för kreditvärderade motparter av Typ 1, där lägre nivå på 

kreditkvalitet implicerar lägre sannolikhet till fallissemang (EIOPA, 2013, 166). 

 
 

 

 

 

 

 

Tabell 9 – Sannolikheten till fallissemang för icke kreditvärderade motparter av Typ 2, där lägre nivå på 

solvenskvot implicerar högre sannolikhet till fallissemang (EIOPA, 2013, 166). 
 

 

 

 

 

Kapitalkravet för exponeringar tillhörande Typ 1, SCRdef,1, beräknas enligt ekvation [17a], 

[17b] eller [17c]. Vilken ekvation som används beror på storleken på standardavvikelsen hos 

motparten. σ är standardavvikelsen för fördelningen av förlusterna för exponeringar 

tillhörande Typ 1. LGDi är förlusten i kapitalbas givet ett fallissemang hos en motpart i 

(EIOPA, 2013, 165). 
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             ∑    

 

        ∑    

 

                       

∑     

 

       ∑    

 

                                                         

 

 

För att beräkna storleken på variansen för förlustfördelningen för exponering av Typ 1, σ
2
, 

måste först       
  och       

  estimeras. Storleken på variansen beräknas genom att summera  

      
  och       

  där i sin tur       
  först beräknas enligt ekvation [18] och       

  beräknas 

enligt ekvation [19]. (j, k) motsvarar de möjliga kombinationer av sannolikheter till 

fallissemang. TLGD är summan av förlusterna givet fallissemang av exponeringar av Typ 1 

på motparter med motsvarande sannolikhet till fallissemang PD enligt Tabell 8. När variansen 

är beräknad bestäms standardavvikelsen för förlustfördelningen genom att beräkna 

kvadratroten av variansen (EIOPA, 2013, 165). 

 

      
   ∑

   (     )   (     )

    (       )        

           

(   )

                                   

 

      
   ∑

      (     )

       
∑    

                                                      

    

 

 

Kapitalkravet för exponeringar som tillhör Typ 2, SCRdef,2, beräknas enligt ekvation [20]. 

LGDreceivables>3 months är den totala förlusten givet ett fallissemang för fordringar längre än tre 

månader. LGDi är förlusten i kapitalbas givet ett fallissemang för övriga exponeringar 

tillhörande Typ 2 (EIOPA, 2013, 171).     

 

                                          ∑    

 

                           

 

När storleken på kapitalkravet för exponeringar av Typ 1 och Typ 2 tagits fram skall därefter 

det totala kapitalkravet för motpartsrisk, SCRDef beräknas enligt ekvation [21].  

 

        √        
          

                                             

 

SCRdef,1 motsvarar det totala kapitalkravet för alla tillhörande exponeringar av Typ 1 och 

SCRdef,2 motsvarar det totala kapitalkravet för alla tillhörande exponeringar av Typ 2 (EIOPA, 

2013, 164).   
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2.3.3 Kapitalkrav för Skadeförsäkringsrisk 

Skadeförsäkringsrisk är risken till förlust i kapitalbas som uppkommer från åtaganden inom 

skadeförsäkringar. Skadeförsäkringsrisk kan även uppstå vid osäkerheter när det gäller val 

hos försäkringstagaren. De val hos försäkringstagaren som berörs är bland annat möjligheten 

till förnyelse eller uppsägning av ett försäkringsavtal. Kapitalkravet grundar sig således på 

alla de osäkerheter som är relaterade till nuvarande försäkringar och återförsäkringar vid sidan 

om de alla inkommande åtaganden under de kommande tolv månaderna. Kapitalkravet för 

skadeförsäkringsrisk består av tre komponenter, premie och reservrisk, annulleringsrisk samt 

katastrofrisk.  

 

För att beräkna ett totalt kapitalkrav för skadeförsäkringsrisk, SCRnl, används ekvation [22].  

 

       √∑                                                                          
 

NL1 och NL2 är kapitalkrav för två av de ingående riskerna i skadeförsäkringsrisken. 

CorrNL1,2 är motsvarande korrelation mellan dessa två valda risker enligt Tabell 10 (EIOPA, 

2013, 224).  

 
Tabell 10 - Matris som illustrerar korrelationer mellan de ingående riskerna i skadeförsäkringsrisk enligt 

Solvens II (EIOPA, 2013, 225). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1 Premierisk och reserverrisk 

Premierisk inkluderar avvikelser och därmed förluster i kapitalbas relaterade till tid och 

frekvens för uppkomna kontrakt, events, som är tecknat eller skall tecknas. Reservrisk är 

relaterad till förluster i kapitalbas som beror på fluktuationer, gällande tid eller mängd, i 

skadereserven. Reservrisken innefattas således av avvecklingsförlusten, förlusten vid 

avveckling av avsättningarna.  

 

För att beräkna kapitalkravet för premie- och reservrisk, NLpr, med avseende på dess Line of 

Business (LoB) används ekvation [23]. σ är den kombinerade standardavvikelsen för premie- 

och reservrisk och V är den uppmätta volymen. Därefter aggregeras premie- samt 

reservrisken för respektive LoB med hjälp av deras korrelationer till en total premie- 

respektive reservrisk.  
 

                                                                                    

För att bestämma en aggregerad volym V och standardavvikelse σ måste först volymen och 

standardavvikelsen bestämmas för respektive LoB, där beräkningar i sin tur skall genomföras 
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separat för premierisk och reservrisk. Därefter aggregeras volymen och standardavvikelsen 

för premierisken och reservrisken för varje LoB. Slutligen kan en total volym och 

standardavvikelse för premie- och reservrisk beräknas.  

 

För att beräkna volymen för premierisk för respektive segment, LoB, används ekvation [24].  

 

                                                                                               

 

Ps är en estimering av alla premier för varje segment som antas tecknas under de kommande 

12 månaderna. Vidare gäller att FPexisting, s är nuvärdet av premierna på nuvarande kontrant för 

respektive segment under de kommande 12 månaderna. FPfutures,s är motsvarande nuvärde av 

alla premier där första redovisningsdatum infaller inom de kommande 12 månaderna.  

 

Storleken på volymen för reservrisk för respektive segment, Vres,s, är den bästa skattning för 

oreglerade skador för segmentet (EIOPA, 2013, 225-229). Ett genomsnittligt värde på 

volymen för segment s, Vs ges av ekvation [25] där uttrycket för DIVs i sin tur ges av 

ekvation [26]. Här motsvarar j varje segments geografiska läge. Normalt antas värdet på DIVs 

vara ett för segment 6,10,11 och 12 enligt Tabell 11. För att förenkla beräkningarna kan 

värdet antas vara ett för alla tolv segment.  

 

   (                ) (             )                                             
 

      
∑ (                   )

 
 

(               ) 
                                                 

 

För att bestämma en total standardavvikelse för premie- och reservrisk för varje segment, σs, 

används ekvation [27] där σprem, s och σres, s är standardavvikelsen för respektive segment för 

premie- och reservrisk. För att därefter beräkna en total standardavvikelse för premie- och 

reservrisk, σ, används ekvation [28].  

 

    
√(              )

 
                             (            )

 

             
                    

 

   
 

 √∑                 

   

                                                         

S och t motsvarar segment. Vs och Vt samt σs och σt motsvarar volymen och 

standardavvikelsen för premie- och reservrisk för segment s och t. CorrSs,t är motsvarande 

förbestämd korrelation mellan segment s och t enligt Tabell 11 (EIOPA, 2013, 230-232).  
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Tabell 11 - Matris som illustrerar korrelationer mellan de ingående segmenten i premie- och reservrisk enligt 

Solvens II (EIOPA, 2013, 232). 

Korrelations 
matris LoB 

1.Motor 
Vehicle 
liability 

2.Other 
motor 3.MAT 4.Fire  

5.3rd 
party 

liability 6.Credit 
7.Legal 

exp. 
8.Assis 
tance 

9.Mis 
cellaneous 

10.Np 
reins. 

(casualty) 

11.Np 
reins. 
(MAT) 

12.Np 
reins. 

(property) 

1.Motor vehicle liability  100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2.Other motor 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3.MAT 50% 25% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4.Fire 25% 25% 25% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5.3rd party liability  50% 25% 25% 25% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6.Credit  25% 25% 25% 25% 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

7.Legal exp. 50% 50% 25% 25% 50% 50% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

8.Assistance  25% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 100% 0% 0% 0% 0% 

9.Miscellaneous 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 0% 0% 0% 

10.Np reins. (cas.) 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 25% 25% 100% 0% 0% 

11.Np reins. (MAT) 25% 25% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 50% 25% 100% 0% 

12.Np reins.(prop.) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 25% 25% 25% 100% 

 

2.3.3.2 Annulleringsrisk 

Kapitalkrav för annulleringsrisk baseras på förlusten till följd av en kombination av två 

stressade scenarion, chocker. Den första chocken medför att 40 procent av alla försäkringar 

upphör. Den andra chocken innebär en minskning med 40 procent av alla framtida 

försäkrings- eller återförsäkringsavtal som används vid beräkning av den försäkringstekniska 

avsättningen, FTA. Utrycket för annulationsrisk, NLlapse, ges av ekvation [29] (EIOPA, 

2013, 232).  

            |(                       )                                       

 

2.3.3.3 Katastrofrisk  
Katastrofrisk är risken till förlust i kapitalbas som beror på osäkerhet i pris- och 

avsättningsantaganden uppkomna från extrema händelser. Katastrofrisk täcker således de 

risker som inte innefattas i reserv- och premierisken och skall beräknas på en årlig basis.  

 

Katastrofrisken kan delas in i fyra underkategorier beroende på riskens karaktär. 

Underkategorierna inkluderar naturkatastrofer (NLnatCAT) såsom storm, jordbävning, 

översvämning och hagel, mänskligt orsakade katastrofer (NLmmCAT) inkluderande bland annat 

av fartygsolyckor, flygolyckor och brand, katastrofer som påverkar återförsäkring av 

fastigheter (NLnpproperty) och slutligen övriga katastrofrisker (NLCATother).  

 

För att beräkna ett totalt kapitalkrav för katastrofrisk måste först kapitalkrav för respektive 

område tas fram, vilket i sin tur är baserat på det totala försäkringsbeloppet i respektive 

område samt hur väl diversifierade försäkringarna är. Beräkningen av det totala kapitalkravet 

för katastrofrisk, NLCAT, görs därefter genom att summera de ingående kapitalkraven från de 

fyra underkategorierna enligt ekvation [30]. 
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       √(                     )         
            

                        

 

2.3.4 Kapitalkrav för Immateriella tillgångar 

Kapitalkrav för Immateriella tillgångar skall beräknas som en del av BSCR. Goodwill 

värderas till noll. Övriga immateriella tillgångar värderas även de till noll så länge som de inte 

kan säljas separat och de samtidigt återfinns till ett kvoterat marknadspris på en aktiv marknad 

för liknande tillgångar (EIOPA, 2013, 7).  

 

Immateriella tillgångar kan utsättas för två typer av risker, marknadsrisk och intern risk. 

Marknadsrisk uppkommer som ett resultat av fallande marknadspriser vid sidan om brist på 

likviditet på den marknad där tillgången handlas. Vidare kan de immateriella tillgångarna 

utsättas för en intern risk, genom misslyckande av eller ogynnsamhet vid införandet av dessa 

immateriella tillgångar.  

 

För att beräkna ett totalt kapitalkrav för immateriella tillgångar, SCRintangible, används ekvation 

[31]. LA är det totala värdet på de immateriella tillgångarna. Värdet på kapitalkravet är då 80 

procent av det totala värdet för immateriella tillgångar (EIOPA, 2013, 130). 

 

                                                       [31] 

 

2.3.5 Kapitalkrav för Operativ risk 

För att beräkna SCR för ett försäkringsbolag används, som tidigare nämnts, ekvation [2]. 

Förutom de ingående posterna i BSCR som redan beskrivits i avsnitt 2.3.1–2.3.4 ingår även 

Adj samt SCRop. SCRop är kapitalkrav för de operativa riskerna inom verksamhetet (EIOPA, 

2013,118). Operativ risk är således risken till förlust i kapitalbas, där förlusten beror på brister 

inom försäkringsbolaget eller händelser utanför bolaget. Vidare kan denna risk uppkomma 

från personal eller misslyckade system inom verksamheten. I kapitalkravet för de operativa 

riskerna skall även de legala riskerna inkluderas.  

 

Syftet med kapitalkravet för operativ risk är att det skall inkludera de risker som inte berörts i 

övriga delar av bolagets totala solvenskapitalkrav (EIOPA, 2013, 127). För att beräkna 

kapitalkravet för operativ risk, SCROp, används ekvation [32]. Op är den grundläggande 

operativa risken för alla delar av försäkringsbolaget förutom livförsäkring. BSCR är det totala 

bassolvenskapitalkravet beräknat enligt ekvation [3]. Vidare är Expul de årliga utgifterna 

under föregående år relaterade till livförsäkring där försäkringstagaren bär ansvarar för 

investeringsrisken (EIOPA, 2013, 128). 

  

         (           )                                              [32] 

 

Finansinspektionen presenterade i slutet av 2013 ett dokument med nya föreskrifter och 

allmänna råd för hantering av operativa risker för banker, kreditföretag och 
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värdepappersbolag (FI, 2013, 1). I januari 2014 höll FCG tillsammans med SAS Institute och 

FI ett seminarium, där de förklarade innebörden med de nya regleringarna för operativa risker 

inom verksamheteten. Det nya förslaget berör visserligen inte i första hand försäkringbolag. 

Det kan dock användas som ett incitament till varför bolag i försäkringsbranschen skall lägga 

resurser på hantering av de operativa riskerna (Bentzer, 2014).  

 

FCG belyste under seminariet innebörden av en god operativ riskhantering för verksamheten. 

En viktig aspekt är att företaget har en verksamhetsanpassad operativ risktolerans vid sidan 

om en öppen och transparent företagskultur (FCG, 2014, 5-6), där hela verksamheten är 

införstådd med innebörden av effektiv hantering av de operativa riskerna (FCG, 2014, 14). 

Aspekterna blir särskilt viktiga att följa då den operativa risken i verksamheten generellt är 

svårare att mäta och hantera samtidigt som den ej går att undvika. Styrelsen ansvarar för att 

sätta rätt nivå på den operativa risken samtidigt som de anställda ansvarar för att nivåerna 

följs (FCG, 2014, 5-6).  

 

Ytterligare ett steg mot en god operativ riskhantering är genom proaktivt arbete, vilket bland 

annat inkluderar rapportering och uppföljning av uppkomna incidenter vid sidan tydligt valda 

mätbara riskindikatorer. Riskindikatorerna innefattas av allt från organisations- och 

personrelaterade riskindikatorer till incidenter och anmärkningar (FCG, 2014, 9-11).    

2.3.6 Reducering av SCR för förlustabsorberande kapacitet  

Den sista posten i beräkningen av solvenskapitalkravet, SCR, för ett försäkringsbolag enligt 

standardformeln är Adj. Adj är reduceringen av SCR för förlustabsorberande kapacitet av 

villkorad återbäring samt uppskjutna skatter. Denna post motsvarar den möjliga kompensation 

som kan ges vid oförutsedda förluster. Kompensationen kan erhållas genom en minskning av 

den försäkringstekniska avsättningen eller genom uppskjutna skatter.  

 

Vid beräkning av en total reducering av SCR summeras de ingående komponenterna enligt 

ekvation [33]. AdjTP är reduceringen av SCR på grund av förlustabsorberande kapacitet av 

den försäkringstekniska avsättningen. AdjDT är motsvarande reducering vid uppskjutna skatter 

(EIOPA, 2013, 122-123). 

 

                                                                                        

 
2.4 Own Risk and Solvency Assessment eller ORSA 
ORSA, Own Risk and Capital Requirements, är en del av de kvalitativa kraven på 

riskhantering under Solvens II och den andra pelaren i det nya regelverket för 

försäkringsbolag. Förenklat kan ORSA definieras som en modell för risk- och solvensanalys 

hos försäkringsbolag (FI, 2008, 8). ORSA är således den del av Solvens II där syftet är att 

skapa en förbättrad riskhantering, riskkontroll och solvensanalys hos försäkringsbolagen 

(Castagnolo och Ferro, 2013, 6). 

 

Under våren 2013 lämnade EIOPA ett förslag att alla stora försäkringsbolag bör lämna in en 
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ORSA-rapport till FI och därmed påbörja implementeringen av det nya verktyget för 

riskhantering och riskkontroll under 2015. EIOPA menar att rapporteringen gör det möjligt 

för försäkringsbolag att vara förberedda inför införandet av Solvens II i praktiken 2016 och 

för att således ha vetskap om hur en ORSA genomförs innan den nya försäkringsstandarden 

sätt i bruk.  

 

Ett problem i dagsläget är att bolagen har kommit olika långt med implementeringen av 

ORSA i verksamheten. En anledning till detta ligger i att vissa inte ser fördelarna med 

verktyget eller att de inte har tillräcklig kunskap för implementering av ORSA (Björkwall och 

Bentzer, 2013, 2).  

 

Björkwall och Bentzer (2013, 2) menar att:  

”Istället för att se ORSA som enbart en rapport som skickas till 

Finansinspektionen i compliancesyfte, bör ORSA istället betraktas som en 

återkommande process som ger ledning och styrelse bättre förståelse för de 

risker och möjligheter som bolaget förväntas möta med nuvarande affärsplan.” 

ORSA är således en möjlighet för försäkringsbolag att analysera hela verksamheten. Analysen 

kartlägger verksamhetens strategiska mål, dess riskaptit, vilka riskerna är samt hur väl 

anpassad deras kapitalplanering är i förhållande till givna scenarier (Björkwall och Bentzer, 

2013, 2).  

 

ORSA kan förenklat beskrivas som ett antal processer. En del av processerna finns redan 

implementerade i verksamheten samtidigt som en del processer tillkommer i samband med 

implementeringen av ORSA. Detta är viktigt att förstå för att lyckas med genomförandet av 

ORSA och integreringen med övriga delar av verksamheten (Johansson och Björkwall, 2013, 

3).  

 

Arbetet för att implementera ORSA riktas främst till formalisering och dokumentering av det 

dagliga arbetet samt att ta tillvara på kompetens och rutiner, då många av processerna i ORSA 

redan är en del av verksamheten. ORSA och de ingående processerna måste anpassas till varje 

specifik verksamhet. Således kan ORSA bli ett effektivt verktyg för att skapa en 

riskmedvetenhet inom verksamheten samtidigt som verktyget kan nyttjas för kartläggning av 

risker och affärsmöjligheter och för att effektivisera det strategiska arbetet. En väl genomförd 

och implementerad ORSA kan då skapa värde för verksamheten (Björkwall och Bentzer, 

2013, 3).   

2.4.1 Metod för att skapa en ORSA 

Enligt Susanna Björkwall och Kristian Bentzer på FCG (2013, 3) finns rekommendationer till 

försäkringsbolag för att öka möjligheten till att lyckas med implementeringen av ORSA. 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att implementeringen blir korrekt genomförd och att alla 

involverade är införstådda med hur en väl genomförd ORSA kan skapa värde för 

verksamheten. Att påbörja arbetet tidigt är också en förutsättning för en lyckad ORSA 
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eftersom bolaget då får erfarenhet i hur en ORSA genomförs inför 2016, då Solvens II sätts i 

bruk. 

 

ORSA-processen kan indelas i sju steg. Syftet med indelningen är att kartlägga förhållandet 

mellan de gränser som styrelsen sätter och bolagets kapitalbehov samt med dess kapitalbas 

(Johansson och Björkwall, 2013, 3-7). Sjustegsprocessen presenterade Andreas Johansson 

och Susanna Björkwall från FCG på en Solvens II-konferens som hölls i november 2013 om 

Solvens II i praktiken, anordnad av Risk & Försäkring. Unden deras seminarium, ORSA i 

praktiken – 7 steg för att göra en ORSA, berördes hur en ORSA kan genomföras enligt FCG. 

De beskrev hur en ORSA kan implementeras i praktiken, vad som initialt krävs för att påbörja 

implementeringen samt hur ett sådant verktyg kan integreras med övriga delar av 

verksamheten och därmed skapa nytta (Johansson och Björkwall, 2013b). Figur 3 illustrerar 

de sju ingående stegen för att genomföra en ORSA. Därefter följer en mer detaljerad 

beskrivning av ORSA-processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Illustration av de ingående sju stegen i ORSA-processen framtaget av FCG. De sju stegen är ett 

förslag på hur modellen kan genomföras (Johansson och Björkwall, 2013, 3). 
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2.4.1.1 Fastställ risktolerans och ramverk  

Initialt är det viktigt att förstå vilka risker bolaget är utsatt för, vilket är möjligt genom att 

kartlägga riskaptit samt risktolerans för bolaget givet bolagets affärsplan. Riskaptit syftar på 

de typer av risker som är accepterade av bolaget vid sidan om de risker som måste accepteras 

av bolaget. Vidare är risktoleransen för risktagande den satta gränsen och därmed den högsta 

tolererade nivån på risktagande. Risktolerans gäller endera för hela verksamheten beroende på 

solvenskvoten eller för respektive typ av risk inom bolaget där kapitalkravet för respektive 

risk värderas.  

 

Styrelsen skall tillsammans med riskkontrollfunktionen kartlägga vilka delar av verksamheten 

som kan nyttjas för en lyckad ORSA och därefter utgå från dessa processer vid fastställandet 

av företagets ORSA-policy. Det är särskilt viktigt att de ansvariga kommunicerar för att 

således säkerställa att en ORSA är genomförd med korrekt metod (Johansson och Björkwall, 

2013, 4-6).    

 
2.4.1.2 Välj metod och bedöm metodens lämplighet 

Som tidigare nämnts är syftet med en genomförd ORSA att kartlägga förhållandet mellan de 

gränser som styrelsen sätter och bolagets kapitalbehov samt med dess kapitalbas (Johansson 

och Björkwall, 2013, 3-7).  

 

För kvantifiering av kapitalkrav och kapitalbas skall endera de ingående modellerna i Solvens 

II användas samtidigt som även egna interna modeller är möjliga att använda för detta 

ändamål. Styrelsen fattar beslut om vilken metod som skall användas. Det är dock viktigt att 

specificera varför de interna modellerna lämpar sig bättre än de ingående modellerna i 

Solvens II. Vidare är det viktigt att bolaget värderar den valda metoden och dess lämplighet 

samtidigt som det även är viktigt att verifiera att metoden går i linje med försäkringsbolagets 

riskprofil (Johansson och Björkwall, 2013, 7-9).  

 
 2.4.1.3 Säkerställ regelefterlevnad av regler för FTA 

Nästa steg i implementeringen är att säkerställa att försäkringsbolaget följer satta krav 

gällande framtagningen av den försäkringstekniska avsättningen, FTA, samtidigt som alla 

möjliga risker kartläggs som kan uppkomma i samband med denna beräkning. 

Regelefterlevnaden skall säkerställas fortlöpande och hanteras av aktuariefunktionen inom 

bolaget (Johansson och Björkwall, 2013, 10).   

2.4.1.4 Kartlägg nuvarande solvenssituation 

Nästa steg är att beräkna det totala kapitalkravet, det kapital som krävs av ett försäkringsbolag 

för att vara solvent.  För detta ändamål kan den utarbetade standardformeln användas 

(EIOPA, 2013, 114-116). Förutom att kvantifiera alla risker, både de som ingår och de som 

inte ingår i standardformeln, skall respektive risk även bedömas kvalitativt. Risker som ej 

berörs i standardformeln kan vara strategi- och affärsrisk. För mer information om 

Solvenskapitalkravet enligt Solvens II, se avsnitt 2.3. Som nämnts tidigare kan interna 

modeller också användas för beräkning av ett totalt kapitalkrav, vid sidan om en kombination 

av standardformeln och interna modeller.  
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Vilken metod som används beror på den metod som bolaget valt att använda i steg två, 

beskrivet i avsnitt 2.4.1.2. För risker som ej är kvantifierbara skall den bakomliggande 

orsaken fastställas samtidigt som det skall framgå hur de icke kvantifierade riskerna hanteras. 

Bedömningen är möjlig med rätt metod och validering av metodens lämplighet. Därutöver 

behövs information om tillgångarna i bolaget samt alla åtaganden till försäkringstagarna 

(Johansson och Björkwall, 2013, 11-12). Figur 4 visar hur en tänkbar nuvarande 

solvenssituation kan se ut. Figuren illustrerar också vilka de ingående faktorerna som 

inkluderas i kapitalbasen enligt Solvens II gentemot ORSA och kapitalbehovet enligt SCR 

gentemot ORSA. 

Figur 4 – Solvenssituation för ett försäkringsbolag och förhållandet mellan de faktorer som inkluderas i 

kapitalbas enligt Solvens II gentemot ORSA vid sidan om förhållandet mellan kapitalbehovet (Johansson och 

Björkwall, 2013, 13). 
 

2.4.1.5 Kartlägg solvenssituation tre till fem år fram i tiden utifrån affärsplan 
En framtida kartläggning av solvenssituationen, i form av en scenarioanalys, genomförs i ett 

antal steg. Först måste relevanta riskdrivare tas fram där varje riskdrivare i sin tur skall ha en 

materiell påverkan på företagets solvenssituation. För varje riskdrivare skall ett basscenario 

samt ett alternativt, stressat, scenario tas fram. Det alternativa scenariot skall illustrera ett 

negativt utfall för de givna riskdrivarna tre till fem år fram i tiden, där respektive riskdrivare 

utsätts för anstängda förhållanden (Johansson och Björkwall, 2013, 16-18). Det stressade 

scenariot har en negativ effekt på solvenssituationen (Varnell, 2011, 136). Hur stor negativ 

påverkan chockerna har är således intressant vid värdering av den framtida 

solvenssituationen. De stressade situationer skall väljas utifrån bolagets riskprofil och utfallet 

kan ses som ett komplement vid värdering av solvensbehovet. Därefter är nästa steg att, för 

respektive riskdrivare, analysera hur framtagna scenarion påverkar storleken på kapitalbas 

och kapitalbehov, där både bolagets tillgångar och skulder är inkluderat. De visar således 

respektive scenarios materiella påverkan. Figur 5 illustrerar de ingående komponenterna i 

solvenssituationen och deras samband. En ny framtida kapitalbas och kapitalbehov skall 

beräknas givet riskdrivarna och deras påverkan. (Johansson och Björkwall, 2013, 19-20).  
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Figur 5 – De ingående komponenterna i scenarioanalysen och deras samband hos ett försäkringsbolag. 

Scenarioanalysen, med basscenario och stressat scenario tas fram som ett av de sju stegen i ORSA-processen 

(Johansson och Björkwall, 2013, 18). 

 

Avslutningsvis skall de inblandade i genomförandet av företagets ORSA vara delaktiga och 

tillsammans bedöma den framtida solvenssituationen. Bedömningen skall baseras på 

framtagna scenarion tillsammans med de stressade situationerna (Johansson och Björkwall, 

2013, 21).  

Hur en framtida solvenssituation kan se ut för ett försäkringsbolag illustreras i Figur 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Solvenssituation tre till fem år framåt för ett försäkringsbolag. Solvenssituationen är framtaget genom 

att stressa de komponenter som ingår i den framtida modellerade scenarioanalysen (Johansson och Björkwall, 

2013, 19) 
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2.4.1.6 Kapitalplanering 

Den framtida solvenssituationen skall därefter användas vid kapitalplaneringen för att på så 

vis avgöra om nuvarande risktolerans kan hantera den framtida situationen. Om så inte blir 

fallet måste en ny risktolerans sättas samtidigt som en ny strategi för riskhantering måste tas 

fram. Med den nya risktoleransen skall därefter en ny framtida solvenssituation tas fram 

(Johansson och Björkwall, 2013, 22-23) vilket framgår av Figur 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Möjligt utfall på framtida solvenssituation för ett försäkringbolag framtaget genom att stressa 

komponenterna i scenarioanalysen som ingår i ORSA-processen. I det övre utfallet kan den gällande 

risktoleransen hantera framtida utfall. I det nedre utfallet kan inte risktoleransen hantera utfallet varvid en ny 

risktolerans måste sättas (Johansson och Björkwall, 2013, 23)  

2.4.1.7 Rapportera och dokumentera ORSA-prognoser 

Förutom rapporteringen av en genomförd ORSA med tillhörande beskrivning av resultat och 

slutsatser är det även viktigt med en tydlig dokumentation av bolagets ORSA. 

Dokumentationen innefattar bland annat alla relaterade rutiner och verktyg vid sidan om hur 

ofta en ORSA skall genomföras. Samtidigt är det viktigt med tydlig dokumentation av vilka 

metoder som används, exempelvis vid framtagandet av framtida solvenssituationer, samt hur 

dessa implementeras (Johansson, 2013, 24).  
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3. Räntekurvan 

 

Nedan ges en fortsatt beskrivning av den bakomliggande teorin till examensarbetet. Avsnittet 

går djupare in på räntekurvan och dess inverkan på ett försäkringsbolag.  

 

 

Räntans sammansättning kan beskrivas som ett förhållande mellan avkastningen och löptiden 

hos obligationer. Långtidsräntan antas ligga högre i värde jämfört med den korta räntan och 

beskrivs som avkastningens normala beteende. Korttidsräntan kan således ses som mindre 

riskbenägen (Basse och Friedrich, 2008, 159). För att prissätta räntebärande tillgångar såsom 

obligationer används marknadsräntor vilket är möjligt genom att använda deras fördelning. 

Räntans fördelning ger i sin tur en fördelning över priset på obligationen. Prissättningen 

genomförs med hjälp av simulering av möjliga avkastningar på räntan utifrån dess fördelning 

(Danielsson, 2011, 125). 

 

3.1 Statistiska egenskaper 
Som tidigare nämnts behövs en korrekt bedömning av de statistiska egenskaperna för 

svängningarna hos räntor med olika löptid för att möjliggöra en bra bedömning av risken i 

ränteportföljen. Vidare finns krav på simulerade scenarion som ger en realistisk bild av den 

framtida avkastningskurvan (Cont, 2005, 357). Innan en modell genomförs för 

ränteutveckling eller matchning av avkastning bör således observationer vara gjorda för att 

kartlägga möjliga utfall på avkastningskurvan. För räntor och dess beteende finns ett antal 

fakta baserat på observationer. 

 

 Långtidsräntan går mot ett genomsnittligt värde. Beteendet benämns mean-reversion.  

 

 Kurvor över framtida avkastningar visar på likasinnade beteenden vilket innebär att 

värdet på framtida avkastningar sällan tenderar att fluktuera i värde.  

 

 Utfallen för hur varje individuell terminsränta med lika löptid kan bete sig under 

löptiden varierar vilket har som effekt att det är svårt att i förväg avgöra hur varje 

individuell terminsränta skall utvecklas. 

 

 För att kartlägga beteendet och därmed utseendet för räntor måste en modell användas 

för analys av principialkomponenter, vilket indikerar att modelleringen inkluderar 

minst två obekanta faktorer.   

 

 Det går inte att förutspå terminsräntor med olika löptider, då variationen mellan dessa 

inte är densamma. Den dagliga variationen, standardavvikelsen, hos terminsräntor 

varierar beroende på dess löptid. Variationen är störst för löptider på ungefär ett år och 

avtar därefter (Cont, 2005, 359-360).  



 

Examensarbete för Civilingenjörsexamen i  

Industriell Ekonomi, 30 hp, 5MA145 

Institutionen för Matematik och Matematisk Statistik 

Financial Compliance Group, FCG 

 

 

Projektrapport  

2014-05-28 

 

 

 

 

Sid 40 

 

 

Vidare gäller att terminsräntor vanligen är känsliga mot svängningar i de räntor med 

likasinnade löptider vilket i praktiken innebär att terminsräntor med löptid t påverkas mest av 

svängningar i de räntor med löptider nära t. Som ett exempel på detta gäller att ettårsräntan 

påverkas mer av svängningar i den korta räntan än de räntor där löptiden är längre än ett år. 

Orsaken ligger i att den korta räntans löptid ligger närmare i tiden jämfört med de räntor där 

löptiden är längre än ett år (Cont, 2011, 368).  

 

3.2 Räntans inverkan på försäkringsbolaget 
Förändringar i räntan är för många försäkringsbolag den största riskfaktorn och är direkt 

avgörande för det ekonomiska värdet hos bolagen (Basse och Friedrich, 2008, 157). Ränterisk 

uppkommer som ett resultat av ränteförändringar och har effekt på de tillgångar och skulder 

vars Net Asset Value, NAV, påverkas negativt vid en ränteuppgång eller räntenedgång. 

Ränterisken existerar således för de delar av kapitalbasen känsliga mot både positiva och 

negativa förändringar i räntan. De beräkningar relaterade till ränterisk skall därmed appliceras 

på de tillgångar och skulder känsliga mot svängningar i ränteutvecklingen (EIOPA, 2013, 

134-135). För en mer ingående beskrivning av ränterisk vid beräkning av kapitalbas, se 

avsnitt 2.3.1.1.  

 

Storleken på räntan är också relevant vid nuvärdesberäkning av de framtida utbetalningarna 

till försäkringstagarna. För att försäkringsbolaget skall ha möjlighet att göra en bästa skattning 

(BE) av den försäkringstekniska avsättningen måste bolaget utgå från avkastningen på det 

inbetalda kapitalet. Skattningen av storleken på avsättningarna är möjligt genom att 

nuvärdesberäkna de framtida åtagandena vilket innebär att de framtida åtagandena värderas 

till deras nuvarande värde. Nuvärdesberäkningen sker med hjälp av en diskoteringsränta, en 

ränta som således bestämmer storleken på diskonteringen (FI, 2013b, 4). Storleken på räntan 

har således betydelse för stoleken på åtagandena på skuldsidan och storleken på tillgångarna 

genom att utfallet på tillgångarna påverkas av ränteförändringar. Ett bästa sätt för 

försäkringsbolag att hantera ränterisken är att matcha durationen på tillgångarna och 

skulderna (Basse och Friedrich, 2008, 157). 

 

En Economic Scenario Generator, ESG, är en stokastisk flerperiodsmodell och används för att 

skapa scenarion för ekonomiska variabler samtidigt som en ESG är ett bra verktyg för 

marknadsvärdering av balansräkning hos försäkringsbolag (Varnell, 2011, 121-122). Det 

finns två typer av scenarion som kan tas fram ur en ESG. 

  

 Marknadskonsistenta, riskneutrala, scenarion av typ ett som kan användas vid 

marknadsvärdering i Solvens II. Marknadskonsistenta scenarion används främst 

för att återskapa marknadspriser  

 

 Real-world scenarion är ”verkliga” scenarion och således de scenarion som kan 

användas av försäkringsgivaren för att skatta den ekonomiska utvecklingen 

(Varnell, 2006, 125)  
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För att ta fram beteenden och egenskaper hos räntan används marknadskonsistenta, 

riskneutrala, scenarion där egenskaperna fastställts utifrån observerade värden på 

obligationer. Detta riskneutrala scenario används då det framtida värdet på obligationer, till 

skillnad från aktier, är bestämt med säkerhet vilket har till följd att räntans utveckling kan 

bestämmas (Cont, 2011, 357).  

 

De nominella räntekurvorna utgör en av byggstenarna i en ESG vid sidan om avkastningen 

från det egna kapitalet och övriga tillgångar som därpå adderas till ränteutvecklingen. Detta 

har som effekt att storleken på räntan således har en direkt inverkan vid framtagandet av 

scenarier för ekonomiska variabler. Orsaken till att i detta avsnitt beröra räntan på en mer 

detaljerad nivå är att storleken på räntan påverkar storleken på både tillgångar och skulder hos 

försäkringsbolaget och därmed hela dess balansräkning. Under Solvens II kommer denna 

påverkan vara ännu större i samband med kravet på en marknadsvärderad balansräkning. Ett 

resultat är att försäkringsbolagen således är intresserade av att kunna prognostisera 

terminsräntor och matcha avkastningskurvor med olika lång löptid. Försäkringsbolagen 

önskar också kunna värdera hur mycket de olika räntorna kommer att fluktuera för att på så 

vis ha möjlighet att skatta hur mycket värdet på tillgångarna respektive skulderna förändras. 

Bolagen vill därför kunna ta fram framtida scenarion baserade på dessa räntekurvor där i sin 

tur beteendet på räntekurvorna måste vara korrekt antaget (Cont, 2005, 358-359). Enligt 

Diebold och Li (2006, 338) är framtagandet av ränteprognoser och möjligheten att mäta 

volatiliteten hos räntekurvor avgörande vid både prissättning av derivat samt vid 

riskhantering. Vidare är, som tidigare nämnts, möjligheten att prognostisera räntan viktig då 

storleken på räntan påverkar storleken på tillgångarna och skulderna hos försäkringsbolagen 

(Cont, 2005, 358-359). Det finns ett antal modellen att grunda modelleringen på. Nelson 

Siegel-modellen, NS-modellen är ett bra verktyg vid framtagning och matchning av ränte- 

och avkastningskurvor (Diebold och Li, 2006, 339). 
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4. Tillgångsportföljen 

 

Kapitel fyra redogör för tillgångsportföljen hos försäkringsbolaget och dess sammansättning. 

Vidare berörs den effektiva fronten med tillgångar givet en nivå av risktagande. 
 

4.1 Tillgångsportföljen hos ett skadeförsäkringsbolag 

För att förstå uppbyggnaden av tillgångsportföljen hos ett skadeförsäkringsbolag måste först 

de ingående byggstenarna i portföljen kartläggas. Avsnittet kommer därför att beskriva de 

olika variabler som kan ingå i en tillgångsportfölj för ett försäkringsbolag, med fokus på 

skadeförsäkringsbolag. För att begränsa antalet olika typer av variabler i portföljen delas 

tillgångarna in i ett antal större klasser. De tillgångsklasser som berörs är kontanter, 

obligationer, aktier och fastigheter Avsnittet skall ta fram ett uttryck för avkastning för 

respektive klass (Koivu, Pennanen och Ranne, 2004, 47-48)  

 

Kontanter är den del av tillgångarna, bestående av depositioner med kort löptid, som finns 

nära till hands och som kan nyttjas för att försäkringsbolaget skall inneha tillräckligt med 

likvida finansiella resurser. Då denna tillgångsklass har kort löptid skattas avkastningen 

genom att enbart ta hänsyn till kassaintäkterna, benämnt sr. Således behövs ingen hänsyn tas 

till hur tillgångsposten förändras i värde. Den totala avkastningen på kontanterna mellan 

tidssteg t-1 och t ges från att multiplicera värdet på kassaintäkterna under tidssteg t-1 och t. 

 

Intäkterna från obligationer genereras främst genom kupongutbetalningar. För att estimera 

avkastningen från den del av tillgångsportföljen som utgörs av obligationer måste 

värdeförändringen på obligationerna mellan respektive tidsperiod beräknas. Obligationen 

antas säljas till par, då priset på obligationen är detsamma som det nominella belopp som 

betalas ut då obligationen löper ut. Detta, tillsammans med antagandet att portföljen 

uppdateras så att durationen på obligationen hålls konstant, medför att avkastningen på 

obligationen beror på kupongbetalningen. Avkastningen för ett obligationsindex B mellan 

tillpunkt t-1 till t och duration D ges av ekvation [34] (Koivu, Pennanen och Ranne, 2004, 

48). Som tidigare nämnts beror storleken på kupongutbetalningen, br, på avkastningen på 

obligationen. Därigenom kan yttrycket för kupongutbetalningarna mellan tidssteg t-1 och t 

betecknas som den genomsnittliga avkastningen på obligationen vilket ges av ekvation [35]. 

Den totala avkastningen på obligationsportföljen mellan tidssteg t-1 och t motsvarar då 

summan värdet värdeförändringen på obligationsindexet, ekvation [34] tillsammans med den 

genomsnittliga kupongutbetalningen, ekvation [35] (Koivu, Pennanen och Ranne, 2004, 69).  
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Aktier är den tillgångsklass i portföljen som generellt generar högst avkastning på investerat 

kapital. En högre avkastning medför dock en högre nivå av risktagande. Aktier har historiskt 

sett också visat sig vara den klass som implicerar högst risknivå. Avkastningen Y kommer 

främst från förändringen i värdet på aktien samtidigt som den även kan härstamma från 

utdelningar. Storleken på värdeförändringen mellan tidssteg t-1 till t på de ingående N aktier, 

benämnda S
i
, i tillgångsportföljen ges av ekvation [36]. Samtidigt illustrerar ekvation [37] ett 

uttryck för den totala årliga avkastningen från utdelningarna i aktieportföljen, benämnt Yt. W
i
 

motsvarar vikten som tilldelats aktie och utdelning i (Koivu, Pennanen och Ranne, 2004, 49). 

Den totala avkastningen på aktieportföljen mellan tidssteg t-1 och t ges av summan av 

värdeförändringen på de ingående aktierna tillsammans med den totala utdelningen under 

perioden (Koivu, Pennanen och Ranne, 2004, 69).  

 

  

    
  ∑  
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Avkastningen från fastigheter består av två poster. Dels härstammar avkastningen från 

förändringen i fastighetspriser samtidigt som den också kommer från kassaintäkter under den 

avsedda tidsperioden. Avkastningen från fastigheter har således stora likheter med utseendet 

på avkastningen från aktier. Värdeförändringen på fastigheter mellan tidssteg t-1 till t ges av 

förändringen på ett fastighetsprisindex, P och betecknas som kvoten mellan Pt och Pt-1 Vidare 

ges uttrycket för övriga inkomster av en avkastning från ett hyresindex Y. Den stora 

skillnaden mellan avkastningen från denna tillgångsklass och aktieavkastningen ligger i att 

hyresindexet genererar merparten av avkastningen från fastigheter. För aktier är utdelningarna 

endast en liten del av den totala avkastningen.  Värdet på detta hyresindex motsvarar 

skillnaden mellan hyresintäkterna och kostnader för underhåll av fastigheterna Storleken på 

underhållet antas vara konstant och tre procent av värdet på fastigheten. Avkastningen vid 

tidssteg t från hyresintäkter ges av ekvation [38]. Pt betecknar fastighetsprisindex för tidssteg t 

och Rt hyresindex för motsvarande tidssteg (Koivu, Pennanen och Ranne, 2004, 49-50). 

Yttrycket för en total avkastning på fastighetsportföljen mellan tidssteg t-1 och t ges av 

summan av värdeförändringen på fastigheterna och avkastningen från hyresintäkterna med 

kostnaderna för underhåll avdraget (Koivu, Pennanen och Ranne, 2004, 69).  

 

    
  

  
                                                                                     

 

Den sista tillgångsklassen i tillgångsportföljen består av lån och innebär att försäkringsbolaget 

investerar delar av tillgångarna genom att ge ut lån till försäkringstagarna. Lån kommer 

förvisso inte att ingå i tillgångsportföljen hos skadeförsäkringsbolaget i examensarbetet. Den 

teoretiska grunden för tillgångsklassen kommer dock att redogöras i avsnittet då lån är vanligt 
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förekommande bland försäkringsbolag, främst livförsäkringsbolag, och därför intressant att 

studera. Det finns två typer av lån som ges av försäkringsbolag, Premielån och 

investeringslån. Premielån innebär att försäkringstagaren kan låna tillbaka delar av det 

inbetalda premiebeloppet. Investeringslån, å andra sidan, är de arrangemang mellan 

försäkringstagare och försäkringsgivare där villkoren är mer fria och därmed inte är lika 

förutbestämda. Denna tillgångsklass varierar mellan olika typer av försäkringsbolag, och idag 

ses de som mer vanligt förekommande hos bland annat pensionsförsäkringsbolag jämfört med 

ett skadeförsäkringsbolag. Avkastningen från denna tillgångsklass estimeras genom att 

studera de gällande avkastningarna på obligationer, benämnda br (Koivu, Pennanen och 

Ranne, 2004, 50). Den totala avkastningen från lån mellan tidssteg t-1 och t ges således 

genom att beräkna ett genomsnittligt värde på avkastningen på de gällande obligationerna, 

under den gällande tidsperioden (Koivu, Pennanen och Ranne, 2004, 69). 

 

När tillgångarna är kartlagda skall storleken på den totala avkastningen för respektive 

avkastningsklass bestämmas vilket är möjligt genom att summera värdeförändringen och 

kassaintäkterna. Definitionen för den totala avkastningen ges av ekvation [39a] - [39e], 

beroende på tillgångsklass. 
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Noterbart är att värdet på D i [39b] motsvarar storleken på durationen på obligationen medan 

värdet på d i [39c] är storleken på utdelning till aktien. Vidare motsvarar 0,03 i [39d] den 

procentuella delen av värdet på fastigheten relaterad till underhåll av fastigheten. Generellt 

gäller att den genomsnittliga avkastningen för respektive tillgångsklass och korrelationen 

mellan de ingående avkastningarna genomgår stora variationer under korta intervaller och 

därefter konvergerar mot sina jämviktsvärden vid större observationsintervall (Koivu, 

Pennanen och Ranne, 2004, 69). 

 

När en total avkastning är bestämd för respektive tillgångsklass är nästa steg att simulera hur 

en framtida solvenssituation kan se ut genom att ta fram fördelningen över storleken på 
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bolagets framtida solvens. Hur utfallet blir är således direkt sammankopplat till hur 

försäkringsbolaget väljer att allokera tillgångarna i deras tillgångsportfölj (Koivu, Pennanen 

och Ranne, 2004, 70).      

 

4.2 Portföljsammansättning  
Försäkringsbolag har som tidigare beskrivits en balansräkning bestående av tillgångar och 

skulder. (EIOPA, 2013, 114-116). Om storleken på tillgångarna är lägre än summan av FTA 

och SCR måste bolaget sänka sin riskprofil eller genomföra kapitalinjektioner. Vidare, om 

tillgångarna är lägre än summan av FTA och MCR måste bolaget, under tillsyn av 

tillsynsmyndigheten, omedelbart vidta åtgärder eller avveckla verksamheten (FI, 2008, 13). 

Storleken på tillgångarna har således stor betydelse för försäkringsbolaget som därför måste 

konstruera en tillgångsportfölj där värdet inte understiger lägsta accepterad nivå.  

 

En metod för att säkerställa tillräckligt högt värde på tillgångsportföljen är att konstruera 

portföljer med lägsta möjliga risktagande, givet en önskad nivå på avkastningen. 

Avkastningen på portföljen ges av en viktad genomsnittlig förväntad avkastning på de 

ingående tillgångsklasserna i tillgångsportföljen. Vikterna bestäms utifrån den proportion som 

respektive tillgångsklass har i förhållande till det totala värdet på tillgångsportföljen (Bodie, 

Kane och Markus, 2011, 227-229). Värdet på tillgångsportföljen hos försäkringsbolaget vid 

tidpunkt t, E(rp), ges av ekvation [40]. Wi illustrerar hur mycket vikt och således hur mycket 

kapital som allokeras till tillgångsklass i. E(ri) är avkastningen för motsvarande tillgångklass 

i. Värdet på tillgångsportföljen är således det förväntade värdet av respektive tillgångsklass i 

och den vikt investerat i tillgångsklassen multiplicerat med den förväntade avkastningen för 

respektive tillgångsklass i (Bodie, Kane och Markus, 2011, 241). 

 (  )   ∑   (  )                                                                                  

 

   

 

 

När respektive tillgångsklass är kartlagd är nästa moment att nyttja en ESG för att modellera 

portföljens avkastning och således hur allokeringen mellan de olika tillgångsklasserna skall se 

ut (Koivu, Pennanen och Ranne, 2004, 53). Med en initial tillgångsportfölj är det därefter 

viktigt att kontinuerligt uppdatera investeringsstrategierna och således vikterna i 

tillgångsportföljen. Hur ofta varierar dock mellan olika typer av bolag, beroende på hur 

durationen på in- och utbetalningarna förhåller sig.  

 

Anledningen till att allokera om tillgångportföljen ligger först och främst i att kunna fortsätta 

matcha skulderna då värdet på denna post ständigt förändras. En annan orsak till att allokera 

om tillgångarna i portföljen är för att undvika risken att bli insolvent (Koivu, Pennanen och 

Ranne, 2004, 46), vilket är ett faktum då kapitalbufferten för försäkringsbolaget ligger under 

solvenskapitalkravet (Johansson och Björkwall, 2013, 23). 
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4.3 Effektiv front 
Den effektiva fronten är den kombination av tillgångar som, givet en nivå av risktagande, 

maximerar avkastningen på tillgångsportföljen. Den effektiva fronten illustreras i Figur 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 8 – Illustration av den effektiva fronten, den kombination av tillgångar i en tillgångsportfölj som ger högst 

avkastning givet en nivå på risktagande. Avkastningen motsvarar värdet på y-axeln och nivån på risktagandet 

ges av värdet på x-axeln (Bodie, Kane och Markus, 2011, 239). 

 

Framtagandet av den effektiva fronten är således ett bra verktyg för att illustrera hur bolag 

skall fördela sina tillgångar givet en vald riskprofil (Bodie, Kane och Markus, 2011, 241).  

Kombinationen av tillgångar som minimerar risken givet en nivå på avkastning erhålls med 

följande metod: 

 Identifiera alla möjliga kombinationer av risk kontra avkastning givet tillgångarna. 

Kombinationerna går att summera i den minsta variansfronten enligt Figur 8. Alla 

möjliga kombinationer av tillgångar som ligger på denna front utgör de möjliga 

kombinationer som kan generera lägst risktagande i förhållande till avkastningen.  

 

 Identifiera den optimala portföljen med tillgångar som inkluderar risktagande. Den 

portfölj med tillgångar med lägst risktagande och ligger på den minsta variansfronten 

motsvarar den globala minsta variansportföljen och går att utläsa från Figur 8. Den 

del av den minsta variansfronden som ligger ovanför det globala minimumet 

motsvarar den effektiva fronten. Alla de kombinationer av tillgångar som däremot 

ligger under den globala minsta variansportföljen ses som ineffektiva då det finns en 

motsvarande kombination av tillgångar som ger en högre avkastning till samma nivå 

av risktagande på den övre halvan av den minsta variansfronten, den effektiva fronten.      

 

 Identifiera en optimal portfölj genom att kombinera tillgångar som inkluderar risk med 

tillgångar som är riskfria (Bodie, Kane och Markus, 2011, 239). 
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Vid kombination av tillgångar som inkluderar risktagande med riskfria tillgångar, rf, används 

en metod för att finna den capital allocation line, CAL, med brantast lutning och som 

samtidigt tangerar den effektiva fronten. Detta illustreras i Figur 9. CAL motsvarar de 

kombinationer av tillgångar som genererar högst avkastning i förhållande till risk givet ett 

utbud av riskfria tillgångar och tillgångar med risktagande. Portföljen markerad P är den bästa 

kombinationen och kan utläsas i Figur 9 (Bodie, Kane och Markus, 2011, 239).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9 – Den kombination av tillgångar med och utan risktagande som ger högst avkastning givet en nivå på 

risktagande. Portfölj P ligger på Capital Allocation Line, CAL (Bodie, Kane och Markus, 2011, 240).  

Det sista delmomentet i examensarbetet inkluderar optimering av tillgångsfördelningen i 

placeringsportföljen för skadeförsäkringsbolagen. Den kombination av tillgångar som ger 

högst avkastning givet olika nivåer på risktagande skall tas fram. Storleken på risktagandet 

motsvarar storleken på SCR för respektive utfall på tillgångsfördelningen i 

placeringsportföljen, där ett större värde på SCR motsvarar en högre risk. De simulerade 

värdena på SCR genereras från en ESG-modell. Därigenom konstrueras den effektiva fronten 

för avkastningen i tillgångsportföljen givet olika värden på SCR.  
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5. Organisation och genomförande 

 

Nedan presenteras hur arbetet initieras, hur rapportering sker samt hur ansvaret fördelas i 

projektgruppen. Därefter ges en beskrivning av de resurser och de hjälpmedel som varit 

nödvändiga för examensarbetet vid sidan om den använda referensramen.   

 

5.1 Initiering av projektet  

Examensarbetet delades in i tre faser; Projektplan, projektrapport och slutlig presentation med 

tillhörande opponering och försvar. Arbetet genomfördes i samma ordning, där arbetet initialt 

bestod av att sammanställa projektplanen. Således kunde synpunkter på färdigställt arbete 

snabbt erhållas samtidigt som en projektplan var ett bra tillfälle att införskaffa kunskap inom 

det berörda området i examensarbetet.  

 

Den första veckan innefattades av introduktion, datainsamling samt inläsning med en 

fördjupning på ämnesområdet. Under den inledande veckan var målet främst att förbereda för 

det fortsatta arbetet. Vidare var syftet med den förberedande tiden att åsätta tid för repetition 

av att arbete i Excel.  

 

5.2 Rapportering 

Den andra delen av examensarbetet är den största den av examensarbetet och innefattade 

sammanställningen av projektrapporten. Under denna andra del var det särskilt viktigt att 

kontinuerligt rapportera till ansvariga handledare genom ett antal delrapporter. 

Sammanställningen av projektrapporten delades upp i fyra stycken mindre etapper, där varje 

etapp inkluderade en delrapport som skickades in vid förbestämda tidpunkter.  

 

Initialt, innan implementering av lösningar och sammanställning av projektrapport, ägnades 

mycket av arbetet åt litteraturstudier för att således kunna dokumentera den bakomliggande 

teorin till examensarbetet. Därefter togs lösningar fram till delmomenten samtidigt som 

lösningarna tillsammans med eventuella slutsatser sammanställdes i projektrapporten. Den 

sista etappen bestod av att presentera det färdigställda arbetet i en slutlig presentation där 

projektet presenterades med tillhörande problembeskrivning, den metod som används samt de 

framtagna resultaten och slutsatserna.  

 

5.3 Beskrivning av ansvar 

Enligt kursplanen för kursen Examensarbete för Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi 

30 högskolepoäng utgörs kursen av självständigt arbete från studentens sida. Detta har som 

följd att studenten ansvarade för att projektet blev färdigställt inom den satta tidsramen och att 

tidsplanen med dess delmoment och etapper följdes. Projektgruppen bestod i huvudsak av 

mig som student som genomförde arbetet och som samtidigt ansvarade för sökande och 

värdering av informationskällor relevanta till projektet.  
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Till projektet utsågs två stycken handledare, en från Umeå Universitet och en från The 

Financial Compliance Group, FCG, i Stockholm. Vid sidan om de två handledarna utsågs en 

Examinator från Umeå Universitet. Markus Ådahl, ansvarig för specialiseringen Risk 

Management inom civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi vid Umeå Universitet var 

den ansvarige handledaren från Umeå Universitet. Fortlöpande kontakt mellan student och 

handledare hölls samtidigt som arbetets gång rapporterades till Markus i form av delrapporter. 

Handledningen till Markus var dock begränsad till att endast ske på distans, via telefon och 

mail. Från FCG var Andreas Johansson, Senior Manager, utsedd som ansvarig handledare. 

Andreas bistod med material och information samtidigt som han genom vägledning och råd 

underlättade arbetet och således möjliggjorde ett bra resultat. Då FCG tog fram den initiala 

beskrivningen av innehållet i examensarbetet och de ingående delmomenteten var de också 

intresserade av att stämma av hur arbetet fortlöpte. Med denna uppdelning av arbetet och 

handledning hade de involverade i projektet som ambition att komma fram till bästa möjliga 

lösning.  

 

5.4  Resurser 

Vid sidan om tillgänglig information relaterat till arbetet bistod FCG även med en arbetsdator 

för att underlätta arbetet. På denna dator fanns tillgång till nödvändigt material och 

information. Arbetsdatorn var även utrustad med nödvändig programvara för att möjliggöra 

de simuleringar som behövdes för att lösa delmomenten i arbetet. FCG bistod även med filer 

relaterade till examensarbetet. Filerna innehöll bland annat redan genomförda 

implementeringar, däribland på delar av implementeringen av standardformeln enligt Solvens 

II. Filerna var främst en vägledning för hur lösningarna på delmomenten i examensarbetet 

kunde tas fram och var således ett bra verktyg för att komma igång med implementeringen. 

Vid sidan om en dator med relevant programvara och material bistod FCG även med 

arbetsplats på deras kontor i Stockholm.  

 

Den programvara som användes för implementeringen var främst Excel. Excel användes vid 

presentation och sammanställning av resultaten på de ingående delmomenten i 

examensarbetet vid sidan om de delar av implementeringen som lämpades bäst för denna 

programvara. Anledningen till att använda Excel för presentation av resultaten var att fler har 

kunskap för och tillgång till Excel vilket är särskilt viktigt vid en eventuell demonstration för 

kund.  Vidare fanns tidigare erfarenhet i programvaran samtidigt som den modell som 

implementerades i examensarbetet var lämplig att genomföra i Excel. Vid sidan om Excel 

användes även programspråket Matlab, främst för det sista momentet då tillgångfördelningen 

i placeringsportföljen skall implementeras. Anledningen till att använda Matlab för denna del 

av implementeringen grundar sig på att Matlab var särskilt lämpad för denna typ av 

modellering. Förutom Matlab nytjades även VBA för detta sista moment. VBA är ett 

programspråk som finns integrerar i alla Excelinstallationer. Med hjälp av VBA behandlades 

data som tatits fram i Matlab. Valet av att använda sig av VBA låg i att det var en bra lösning 

för att modellera data framtaget i Matlab som fanns tillgängligt i Excel. Då VBA finns 

tillgängligt i alla moderna Excelinstallationen var det ett också ett bra verktyg om modellen 

skall användas för vidareutveckling.  
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5.5 Referensram  

Insamlingen av vetenskapliga artiklar relevanta för examensarbetet gjordes främst via 

litteratursökningar. Den söktjänst som framför allt nyttjades var söktjänsten via Umeå 

Universitetsbiblioteks hemsida. Sökningen var möjlig genom användandet av 

begränsningsfunktionen för att på så vis endast få sökträffar med vetenskaplig grund och i 

fulltext. De sökord som främst användes är Solvens II, Solvency II, Own Risk and Solvency 

Assessment, Standard Formula in Solvency II samt Solvency capital requirement Därutöver 

skedde insamlingen av relevant vetenskaplig information via databaserna Scopus samt Web 

of Science. Dessa sökmotorer användes dock främst som komplement i de fall söktjänsten via 

Umeå Universitetsbiblioteks hemsida inte funnit relevanta sökträffar till examensarbetet. 

Vetenskapliga artiklar sorterades efter utgivningsår. Samtidigt användes i första hand de 

senast skrivna artiklarna. Orsaken till sorteringen grundar sig på att Solvens II är ett område 

som fortfarande är under bearbetning varvid informationen i de äldre skriva artiklarna kan 

vara förändrad och därmed felaktig. De källor med vetenskaplig grund som användes för 

examensarbetet anses därför vara tillförlitliga. Anledningen till detta är att de alla är relativt 

nyligen skriva samtidigt som mycket av den använda informationen som rör Solvens II varit 

återkommande i flera artiklar.    

 

Eftersom Solvens II i dagsläget inte är implementerat i praktiken uppstod vissa svårigheter 

med att finna tillförlitlig och relevant information med vetenskaplig grund. Således har 

mycket av informationen till examensarbetet hämtats från relevanta hemsidor där 

informationen uppdateras fortlöpande. Denna information är dock endast hämtad från 

hemsidor som kan anses pålitliga och därmed möjliga att använda som referens till 

examensarbetet. FI:s och EIOPA:s hemsida är de sidor som främst nyttjats för ändamålet. Via 

hemsidorna fanns tillgång till dokument och föreskrifter med relevant information för 

examensarbetet. EIOPA har bistått med mycket av den teoretiska grunden genom deras 

direktiv för bland annat implementering av standardformeln enligt Solvens II. Direktivet har 

varit särskilt användbart då det innefattar en mer ingående beskrivning av de submoduler som 

inkluderas i standardformeln och hur kapitalkravet beräknas för respektive av de ingående 

riskerna i modulerna. Materialet är av mycket hög kvalitet och därför särskilt värdefullt.  

 

Vidare har även information införskaffats via FCG, både i form av skrivna dokument och 

mallar via deras dataarkiv men även från relevant information tillgänglig via deras hemsida. 

Även denna hämtade information anser jag vara tillförlitlig och av god reabilitet, då 

informationen tagits fram av experter inom det berörda området. Mycket av informationen 

kring ORSA och hur denna modell implementeras har hämtats från FCG. Anledningen till 

detta ligger i att det i dagsläget inte finns särskilt mycket skrivet om ORSA. FCG har dock 

lagt ner mycket tid och förberedande arbete på ORSA och hur denna modell genomförs 

varvid informationen kan ses som särskilt användbar. Vid sidan om ovan nämnda referenser 

har även viss litteratur använts, dock endast i en liten utsträckning. Kontroll och granskning 

av kvaliteten på examensarbetet och dess innehåll har gjorts fortlöpande genom 

delrapporteringar till ansvariga handledare, både vid Umeå Universitet samt vid FCG. Båda 

handledare har erfarenhet från försäkringsbranschen varvid validiteten på innehållet stärkts.  
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6. Resultat 

 

Nedan följer en presentation och beskrivning av de resultat som tas fram i examensarbetet. 

Teorier och metoder som redogörs för i examensarbetet ligger till grund för resultatet. 

Avsnittet ger en objektiv och saklig beskrivning av resultaten.  Presentationen av resultatet 

baseras på den valda metoden och skall således spegla det praktiska tillvägagångssättet för att 

finna lösningar på de ingående delmomenten i examensarbetet. I resultatet görs kopplingar 

mellan relevanta teorier och framtagna lösningar.    

 

6.1 Solvens II och dess påverkan på försäkringsbolaget  

Syftet med examensarbetet är som tidigare nämnts att ge en bild av hur en modell från det nya 

försäkringsregelverket kan implementeras och vad en sådan modell också kan innebära i 

praktiken för ett försäkringsbolag. Då Solvens II inte implementerats fullt ut i dagsläget är det 

svårt att värdera effekterna av de investeringar och strukturella omställningar kopplade till 

implementeringen av Solvens II och till vilken grad de visar sig vara lönsamma och ge 

ekonomiska fördelar för försäkringsbolagen.  

 

Under våren 2013 lämnade EIOPA ett förslag att alla stora försäkringsbolag bör lämna in en 

ORSA-rapport till FI under 2015 och därmed påbörja implementeringen av Solvens II. 

EIOPA menar att rapporteringen gör det möjligt för försäkringsbolag att vara förberedda inför 

införandet av Solvens II i praktiken 2016 och för att således ha vetskap om hur en ORSA kan 

genomföras innan den nya försäkringsstandarden sätt i bruk. Förberedelserna är således en bra 

möjlighet för försäkringsbolagen att komma på plats med de nya rutiner och processer 

kopplade till införandet av Solvens II (Björkwall och Bentzer, 2013, 2).  

 

För många försäkringbolag innebär Solvens II strukturella förändringar inom verksamheteten 

och den interna organisationen samtidigt som det nya regelverket medför stora investeringar i 

personal, nya interna system och verktyg. Även för tillsynsmyndigheterna innebär det nya 

direktivet större ansvar genom granskning av bolagens interna modeller som används för 

beräkning av solvenskraven. Orsaken till detta ligger i att försäkringsbolagen har möjlighet att 

anpassa modellen efter deras verksamhet. (FI, 2008, 10-11). Solvens II kommer vidare att ha 

stor inverkan på solvenskravet för många bolag inom försäkringsbranschen samtidigt som 

ökade krav på rapportering och intern kontroll leder till höjda kostnader. Hur stor omfattning 

och inverkan Solvens II kommer att ha varierar mellan olika typer av försäkringsbolag (FI, 

2010, 28). Solvens II kommer dock främst att ha inverkan på skade-, liv- samt 

återförsäkringsbolag (FI, 2008, 3).   

 

Fokus i examenarbetet är inte att undersöka den direkta innebörden med Solvens II för 

försäkringsbolaget och vilka effekter Solvens II kommer att ha på försäkringsbranschen. 

Syftet är som tidigare nämnts istället att, tillsammans med FCG, skapa en Solvens II-modell 

som i sin tur ger en bra första inblick i Solvens II för SCR och ORSA. För att möjliggöra 

detta är det dock viktigt att förstå helheten och att ha en god inblick i Solvens II och dess 
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effekter, något som är möjligt genom en omfattande sammanställning av relevant teori och 

modeller relaterade Solvens II i examensarbetet.   

 

6.2 Disposition 
Resultaten kommer att presenteras i samma ordning som de ingående delmomenten i 

examensarbetet. Resultatet från delmoment ett, med beräkning av solvenskapitalkravet enligt 

standardformeln, kommer således att presenteras först, följt av resultatet från ORSA-modellen 

i delmoment två och tre. För en mer ingående beskrivning av delmomenten, se avsnitt 1.4. 

Resultaten presenteras i form av beskrivande text tillsammans med tabeller och grafer. Vidare 

kommer delar av den gjorda implementeringen att presenteras i resultatet för att få ökad 

förståelse för hur resultatet tagits fram och hur implementeringen genomförts.  

 

För att ta fram lösningar till de angivna delmomenten i examensarbetet krävs att de poster 

nödvändiga till lösningarna är framtagna vid sidan om storleken på respektive post. De 

resultat som tas fram ur examensarbetet grundar sig på ett fiktivt skadeförsäkringsbolag. Detta 

innebär att storleken på respektive post i sin tur grundar sig på skattade värden. 

Utgångspunkten är att hitta rimliga samband mellan posterna vilket är möjligt genom att 

studera redan existerade försäkringsbolag och därigenom finna samband mellan storlek på 

posterna i skadeförsäkringsbolaget och anta rimliga storlekar på respektive post.   
 

6.3 Solvenskapitalkravet enligt standardformeln 

Första delmomentet innebär att implementera standardformeln i Excel och således att beräkna 

solvenskapitalkravet, SCR, det kapital som krävs av försäkringsbolaget för att vara solvent 

(EIOPA, 2013, 114-116). SCR består, som tidigare nämnts, av tre poster enligt ekvation [2], 

bassolvenskapitalkrav, kapitalkrav för operativ risk samt justeringar. Figur 2 illustrerar de 

ingående delarna av solvenskapitalkravet enligt Solvens II.   Bassolvenskapitalkravet, BSCR, 

kan delas in i ett antal submoduler. Kapitalkravet för respektive submodul måste först 

kvantifieras innan ett totalt BSCR kan beräknas enligt ekvation [3]. För mer information om 

Solvenskapitalkravet enligt Solvens II, se avsnitt 2.3. Vid beräkning av BSCR för det berörda 

försäkringsbolaget i examensarbetet delas bassolvenskapitalkravet in i följande submoduler: 

 

 Kapitalkrav för marknadsrisk. 

 Kapitalkrav för motpartsrisk. 

 Kapitalkrav för skadeförsäkringsrisk. 

 Kapitalkrav för immateriella tillgångar. 

6.3.1 Kapitalkrav för marknadsrisk 

Kapitalkravet för marknadsrisk och de ingående riskerna i denna modul presenteras i Tabell 

12. För att bestämma storleken på exponeringen utsätts respektive typ av marknadsrisk för ett 

stressat scenario, där varje ingående finansiell variabel i sin tur utsätts för en förutbestämt upp 

eller nedgång (Gatzert och Martin, 2012, 651). Kapitalkravet för respektive av de ingående 
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riskerna under marknadsrisk beräknas utifrån de metoder och ekvationer som presenteras i 

avsnitt 2.3.1. 

 
Tabell 12 – Kapitalkravet för marknadsrisk. Tabellen illustrerar storleken på kapitalkrav för både en uppgång 

och en nedgång i värdet på respektive finansiell variabel i marknadsrisk. Det värde på kapitalkrav för 

marknadsrisk som används vid beräkning av BSCR är det värde som genererar störst förlust och är markerad 

med fet stil i tabellen. Tabellen illustrerar marknadsvärdet för respektive variabel, både initialt samt vid en 

uppgående och nedgående chock.  

SCR Marknadsrisk 

Risktyp Intialt MV SCR upp SCR ned 
MV efter 

nedåtshock 
MV efter 

uppåtåtshock 

Marknadsrisk 1 710 446,1 511,0   
Diversifiering  5,8 -227,5   

 
Ränterisk 531 -73,3 53,8 477 604 

Aktierisk 709 285,5 285,5 424 424 

Fastighetsrisk 470 117,5 117,5 353 353 

Kreditspreadrisk 1 821 66,8 66,8 1 754 1 754 

Koncentrationsrisk 3 000 129,4 129,4 2 871 2 871 

Valutarisk 342 -85,5 85,5 257 428 
Kontracyklisk premierisk           

 

I Tabell 12 går det att utläsa storleken på kapitalkravet vid både en uppgång och nedgång i 

värde på respektive finansiell variabel under marknadsrisk. Noterbart är att kapitalkravet för 

aktierisk, fastighetsrisk, kreditspreadrisk samt koncentrationsrisk är densamma vid en 

uppgång och nedgång i värdet på den underliggande ekonomiska variabeln. Orsaken ligger i 

att variablerna endast påverkas negativt då värdet svänger åt ett håll. Vid ränterisk och 

valutarisk, där värdet på kapitalbasen å andra sidan kan påverkas negativt vid både uppgångar 

och nedgångar i värdet på den underliggande finansiella variabeln, måste två olika kapitalkrav 

beräknas. Därefter används det kapitalkrav som genererar högst förlust i kapitalbas, störst 

positivt värde (EIOPA, 2013, 134-136). Negativa värdet på kapitalkrav implicerar vinster och 

genererar således en ökning av marknadsvärdet. Det totala värdet på kapitalkrav för 

marknadsrisk som därefter används vid beräkning av BSCR är det värde som genererar störst 

förlust enligt ekvation [4] (Gatzert och Martin, 2012, 651) och är markerat med fet stil i 

Tabell 12.  

 

Värdet på den kontracykliska premierisken är satt till noll för skadeförsäkringsbolaget i 

examensarbetet, vilket också framgår av Tabell 12.  

 

Tabell 12 illustrerar även storleken på marknadsvärdet för respektive typ av risk, både initialt 

och efter en uppgång respektive nedgång i värdet på den underliggande variabeln. Negativa 

värden på något av de ingående kapitalkraven genererar som tidigare nämnts en ökning av 

marknadsvärdet. Det initiala marknadsvärdet för marknadsrisk år då marknadsvärdet för 

ränterisk, aktierisk och fastighetsrisk summeras. Vidare gäller att marknadsvärdet för 

ränterisk motsvarar skillnaden i värde mellan det totala marknadsvärdet för räntebärande 
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tillgångar och skulder. Marknadsvärdet för koncentrationsrisk får genom att summera 

marknadsvärdet för aktierisk, fastighetsrisk samt kreditspreadrisk. Diversifieringseffekten 

enligt Tabell 12 är skillnaden i storlek på kapitalkrav för marknadsrisk då de ingående 

riskerna aggregeras till ett totalt kapitalkrav med hänsyn till korrelationen mellan de ingående 

riskerna kontra att enbart summera riskerna. Det totala värdet på kapitalkravet för 

marknadsrisk beräknas med hjälp ekvation [5] och korrelationen enligt Tabell 2 (EIOPA, 

2013, 132-133). Se Bilaga C för sammanställning av marknadsrisk och de ingående riskerna i 

denna submodul inklusive diversifieringseffekten samt kapitalkravet för respektive risk. 

 
6.3.1.1 Ränterisk 

För att beräkna ett totalt kapitalkrav för ränterisk används Tabell 13 där den övre delen av 

tabellen illusterar kapitalkravet för de räntebärande tillgångarna och den nedre delen 

illustrerar de räntebärande skulderna och kapitalkravet för dessa hos skadeförsäkringsbolaget. 

Tillgångarna och skulderna är uppdelade i ett antal poster baserat på deras löptider. 

Kapitalkravet beräknas för en ränteuppgång och räntenedgång för respektive tillgångs- och 

skuldpost för att därefter summera dessa kapitalkrav till ett totalt kapitalkrav för en uppgång 

och nedgång i räntan. Marknadsvärdet på skuldposterna fås genom nuvärdesberäkning av 

bruttovärdet med avseende på dess duration. Detta innebär att värdet på skuldposterna med 

hög duration och löptid reduceras avsevärt genom nuvärdesberäkningen samtidigt som värdet 

på posterna med kort löptid endast reduceras nämnvärt, vilket framgår av Tabell 13. Storleken 

på ränteuppgången och räntenedgången beror på storleken på den, för examensarbetet, 

modellerade räntan för respektive löptid enligt Figur 10 och storleken på upp- respektive 

nedgångar av räntan för olika löptider vid beräkning av kapitalkrav för ränterisk enligt Tabell 

4. Storleken på värdet vid en uppgång respektive nedgång i räntan för tillgångar och skulder 

med en given duration är därför det multiplicerade värdet av storleken på räntan för den givna 

durationen multiplicerat med det procentuella värdet på uppgången respektive nedgången för 

den gällande durationen enligt Tabell 4. Det summerade värdet för kapitalkravet vid en 

ränteuppgång respektive räntenedgång är avsevärt större på de räntebärande skulderna jämfört 

med de räntebärande tillgångarna. Orsaken till detta ligger i att en förändring i storlek på 

räntan har större effekt på de tillgångar och skulder med längre löptid, vilket har som effekt 

att en sådan ränteförändring har en större inverkan på skulderna i Tabell 13. För en mer 

ingående beskrivning av ränterisk, se avsnitt 2.3.1.1. 

 

Figur 10 – Illustration över en tänkbar räntebaskurva och storleken på räntan för respektive löptid. 
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Tabell 13 – De ingående posterna vid beräkning av kapitalkrav för ränterisk. Tillgångarna och skulderna är 

uppdelade i ett antal poster baserat på deras löptid. Kapitalkravet beräknas för en ränteuppgång och 

räntenedgång för respektive tillgångs- och skuldpost för att därefter summera dessa kapitalkrav till ett totalt 

kapitalkrav för en upp- och nedgång i räntan.  

 

  

6.3.1.2 Aktierisk 
Kapitalkrav för aktierisk baseras tillgångarna i Tabell 14 och exponering för respektive 

tillgång. Som tidigare nämnts beräknas kapitalkrav för aktierisk genom en aggregerad 

beräkning, enligt ekvation [9], med avseende på storleken på kapitalkrav för de aktietillgångar 

tillhörande globala aktiekategori och de som tillhör övriga tillgångar tillsammans med 

korrelationen mellan de två typerna av aktietillgångar enligt Tabell 5.  

Räntebärande 
tillgångar 

 
            

Löptidsfördelning Bruttovärde Duration Marknadsvärde Ränteuppgång Räntenedgång  SCR upp  SCR ned 

0-1år 630 0,5 630 0,68% -0,97% 2,1 -3,0 

1-3år 564 2,0 564 1,24% -1,15% 14,0 -13,0 

3-5 år 308 4,0 308 1,66% -1,41% 20,5 -17,4 

5-10 år 107 7,5 107 1,72% -1,31% 13,8 -10,5 

10+år 212 15,0 212 1,28% -1,05% 40,7 -33,3 

Summa (netto) 1 821 3,7 1 821 
  

91,0 -77,2 

 
          

  
   

Räntebärande 
skulder 

 
            

Löptidsfördelning Bruttovärde Duration Marknadsvärde Ränteuppgång Räntenedgång  SCR upp  SCR ned 

0-1år 100 0,5 99,5 0,68% -0,97% -0,3 0,5 

1-3år 70 2,0 67,6 1,24% -1,15% -1,7 1,6 

3-5 år 130 4,0 116,3 1,66% -1,41% -7,7 6,6 

5-10 år 800 7,5 611,4 1,72% -1,31% -78,7 60,3 

10+år 700 15,0 395,6 1,28% -1,05% -75,9 62,1 

Summa (netto) 1 800 9,6 1 290   -164,3 131,0 

                

 
           Summa Upp Ned 

          SCR Ränterisk -73,3 53,8 
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För att beräkna kapitalkravet för tillgångar av typ 1 och typ 2 utsätts respektive tillgång och 

dess exponering för en chock, baserat på tillgångstyp. Aktier på utvecklade marknader samt 

köpoptionerna tillhör Typ 1, resterande tillgångar tillhör Typ 2.  

 

Aktierisk är enligt Tabell 12 den största delen av marknadsriskmodulen på cirka 56 procent. 

En förklaring är att en stor del av aktietillgångarna är placerade i aktier på utvecklade 

marknader och onoterade aktier, båda med relativt hög varians. Detta går också i linje med 

resultatet från QIS 4, den fjärde kvantitativa studien inför det nya solvenssystemet, där den 

största delen av marknadsrisken hos de ingående skadeförsäkringsbolagen kom från aktierisk 

(FI, 2008, 22). För mer information om aktierisk, se avsnitt 2.3.1.2.  

 
Tabell 14 – De ingående posterna i kapitalkravet för aktierisk enligt Solvens II. Kapitalkrav för aktierisk 

beräknas genom en aggregerad beräkning baserad på storleken på kapitalkrav för de aktietillgångar tillhörande 

globala aktiekategori och de som tillhör övriga tillgångar och korrelationen mellan dessa  

 

6.3.1.3 Fastighetsrisk 

Kapitalkrav för fastighetsrisk baseras på de tillgångar som ges av Tabell 15 och storleken på 

deras exponering. Beräkningen utgår från ekvation [10], där respektive typ av tillgång och 

exponering minskar i värde med 25 procent.  

 

Fastighetsrisken utgör cirka 16 procent av det totala kapitalkravet för marknadsrisk och cirka 

20 procent av de totala placeringstillgångarna hos försäkringsbolaget. Placeringstillgångarna 

består av de räntebärande tillgångarna enligt Tabell 13, aktietillgångarna enligt Tabell 14 samt 

fastighetstillgångarna enligt Tabell 15  

Tabell 15 – Illustration av de ingående posterna vid beräkning av kapitalkrav för fastighetsrisk enligt Solvens II. 

Beräkningen baseras på att respektive typ av tillgång och dess exponering minskar i värde med 25 procent.  

  

Aktietillgångar Exponering SCR nedgång 

Aktier på utvecklade marknader 412 160,7 

Aktier på tillväxtmarknader inklusive onoterade aktier 75 36,8 

Onoterade aktier 210 102,9 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot utvecklade marknader 12 4,7 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot tillväxtmarknader 0 0,0 

Intressebolag/dotterbolag (minst 20% ägarandel) 0 0,0 

Summa Global aktiekategori 424 165,4 

Summa Övriga aktier 285 139,7 

Fastighetstillgångar Exponering SCR 

Ägande i egen kontorsfastighet 255 64 

Övriga direktägda fastigheter 215 54 

Summa (netto) 470 118 
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6.3.1.4 Kreditspreadrisk 
Kreditspreadrisk delas in i tre delar enligt Tabell 16. Dessa poster är; kreditobligationer, 

säkerställda obligationer och bostadsobligationer samt statsobligationer utgivna av länder 

utanför EEA. Därefter fördelas marknadsvärdet för respektive del med avseende på 

obligationens ratinggrupp, där en högre ratinggrupp implicerar en högre sannolikhet till 

fallissemang och ett högre totalt kapitalkrav.  

Tabell 16 - Kapitalkrav för kreditspreadrisk.  

 

 

 

  

Kreditobligationer        

Rating Rating- 
grupp 

Markna
dsvärde 

Duratio
n 

Kreditsprea
d 

Risk 

Duratio
nstak 

Duratio
ns 

Golv 

Prob. Of 
default 

AAA 1 300 4,2 11,4 111 1 0,90% 

AA 2 200 3,3 7,3 91 1 1,10% 

A 3 91 1,0 1,3 71 1 1,40% 

BBB 4 109 1,6 4,4 40 1 2,50% 

BB 5 118 2,1 11,2 22 1 4,50% 

B 6 55 3,6 14,6 13 1 7,50% 

CCC eller lägre 7 18 1,0 1,4 13 1 7,50% 

Rating saknas 8 18 3,5 1,9 33 1 3,00% 

Summa  911 3,0 53,5 
     

 

Säkerställda obligationer/bostadsobligationer med AAA-rating 
Rating Rating- 

grupp 
Markna
dsvärde 

Duratio
n 

Kreditsprea
d 

Risk 

Duratio
nstak 

Duratio
nsgolv 

Prob. Of 
default 

AAA 1 728 2,4 10,6 53 1 0,60% 

Summa  728 2,4 10,6    

                      

Statsobligationer utgivna av länder utanför EEA       

Rating Ratinggr
upp 

Markna
dsvärde 

Duratio
n 

Kreditsprea
d 

Risk 

Duratio
nstak 

Duratio
nsgolv 

Prob. Of 
default 

AAA 1 9 4,2 0,0 99999 0 0,00% 
AA 2 18 3,3 0,0 99999 0 0,00% 
A 3 91 1,0 1,0 29 1 1,10% 
BBB 4 55 1,6 1,2 23 1 1,40% 
BB 5 9 2,1 0,5 13 1 2,50% 
B eller lägre 6 0 3,6 0,0 10 1 4,50% 

Summa   182 1,6 2,7      

SCR Kreditspreadrisk 67 
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Det totala marknadsvärdet för alla obligationer med alla tre poster inkluderat motsvarar det 

totala marknadsvärdet för alla räntebärande tillgångar enligt Tabell 13. Kreditspreadrisk 

beräknas först för respektive del och ratinggrupp. Därefter summeras de till ett totalt 

kapitalkrav för varje del. Avslutningsvis beräknas det totala kapitalkravet för kreditspreadrisk 

genom att summera de tre kapitalkraven enligt ekvation [11].  Den största delen av 

kreditspreadrisk härstammar från tillgångarna tillhörande kreditobligationer eftersom de 

innefattar högst risktagande och lägst lägst durationstak kombinerat med högst sannolikhet till 

fallissemang. Samtidigt utgör kreditobligationer den största delen av marknadsvärdet som 

innefattas i riskmodulen kreditspreadrisk.    

6.3.1.5 Valutarisk 
Kapitalkrav för valutarisk baseras på posterna i Tabell 17 och storleken på deras exponering. 

Beräkningen grundar sig på att valutakursen för respektive valutaexponering går upp och ner i 

värde med 25 procent, enligt den metod som presenteras i avsnitt 2.3.1.6. För respektive 

valutaexponering bestäms därefter ett kapitalkrav som beror på huruvida en upp- eller 

nedgång i valutakurs ger störst förlust. Därefter summeras kapitalkravet för uppgången 

respektive nedgången i värdet på exponeringarna för att därefter beräkna den totala 

valutarisken. Avslutningsvis väljs det värde som generar störst förlust i kapitalbas, störst 

positivt värde. Då skadeförsäkringsbolaget endast är utsatt för valutaexponering på 

tillgångssidan är det en nedgång i värdet på den främmande valutan som genererar högst 

kapitalkrav. Detta värde är markerat med fet stil i Tabell 17.   

Tabell 17 Kapitalkrav för valutarisk baseras på tillgångana i tabellen och deras exponering. Beräkningen 

grundar sig på att valutakursen för respektive valutaexponering går upp och ner i värde med 25 procent. 

Därefter väljs det värde som generar störst förlust i kapitalbas.  

 

6.3.1.6 Koncentrationsrisk 
För att beräkna ett totalt kapitalkrav för koncentrationsrisk används Tabell 18 där 

ratinggruppen för respektive motpart härstammar från Tabell 19. Storleken på 

koncentrationsrisk beror på hur stor spridningen, diversifieringen, är mellan motparterna. 

Exponeringarna gäller för motparter tillhörande kreditspreadrisk, aktierisk och fastighetsrisk. 

Den totala exponeringen för koncentrationsrisk är således densamma som summan av de tre 

ingående riskerna. Motparter som tillhör ratinggrupp 1, 7, 12 samt 18 anses vara säkrast vilket 

innebär lägst risktagande och således även lägst kapitalkrav. Motsatt innebär de motparter 

som tillhör ratinggrupp 6, 11 och 17 högst risktagande och högst kapitalkrav.  

 

Vid beräkning av koncentrationsrisk används den metod och de ekvationer som presenteras 

under avsnitt 2.3.1.5 och innebär att kapitalkravet beror på exponeringen mot respektive 

motpart relaterat till försäkringsbolaget. För att beräkna ett totalt kapitalkrav för 

koncentrationsrisk används ekvation [16] med antagandet att det inte råder någon korrelation 

Valutaexponering Exponering SCR upp SCR ned 

Främmande valutor tillgångar 342 -86 86 

Främmande valutor skulder (inkl. valutasäkring) 0 0 0 

Summa (netto) 342 -86 86 
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mellan de ingående motparterna (EIOPA, 2013, 159). 

 

Vid beräkning av kapitalkrav för koncentrationsrisk delades motparterna in i fem stycken 

större grupper.  De tre första motparterna och deras exponering motsvarar exponeringen från 

kreditspreadrisk och de tre posterna i denna marknadsrisk enligt Tabell 16. Den fjärde 

motparten motsvarar det summerade marknadsvärdet av alla aktietillgångar enligt Tabell 14. 

Den sista och femte motparten är bolagets tillgångar i fastigheter enligt Tabell 15.  

Tabell 18 – Illustration av kapitalkrav för koncentrationsrisk och de ingående motparterna vid beräkning av 

kapitalkravet för denna typ av marknadsrisk. 

 

Tabell 19 – Ratinggrupper som används vid beräkning av kapitalkrav för koncentrationsrisk.  

Ratinggrupp 
Rating saknas 0 

AAA 1 

AA 2 

A 3 

BBB 4 

BB 5 

Lägre än BB 6 

Säkerställda obligationer AAA 7 

Solvensgrad >175% 8 

Solvensgrad >150% 9 

Solvensgrad >125% 10 

Solvensgrad <125% 11 

Statsobl. Utanför EEA (AAA) 12 

Statsobl. Utanför EEA (AA) 13 

Statsobl. Utanför EEA (A) 14 

Statsobl. Utanför EEA (BBB) 15 

Statsobl. Utanför EEA (BB) 16 

Statsobl. Utanför EEA (Lägre än BB) 17 

Fastigheter 18 

Motpart 
Rating
grupp Exponering Koncentrationströskel 

Överskjutande 
exponering 

(XS) G XS*g 

AAA 1 911 3,0 % 27,4 % 12,00 % 3,28 % 

Säkerställda obligationer AAA 7 728 15,0 % 9,3 % 12,00 % 1,11 % 

Statsobl. Utanför EEA (AAA) 12 182 3,0 % 3,1 % 0,00 % 0,00 % 

AA 2 709 3,0 % 20,6 % 12,00 % 2,48 % 

Fastigheter 18 470 10,0 % 5,7 % 12,00 % 0,68 % 

Summa exponering 
 

3000 
    

SCR koncentrationsrisk 129 
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6.3.2. Kapitalkrav för motpartsrisk 

För att bestämma storleken på kapitalkravet för motpartsrisk används den metod som 

presenteras under avsnitt 2.3.2. För varje motpart skall hänsyn tas till alla relaterade 

åtaganden, exponeringar, vid värdering av motpartsrisken för just denna motpart (EIOPA, 

2013, 165-166).  

 

Kapitalkravet utgår från posterna i Tabell 20, där respektive motpart har en ratinggrupp enligt 

Tabell 21. Motparterna är uppdelade i derivat- och bankkontomotparter. Derivatmotparter 

motsvarar de olika typer av aktietillgångar enligt Tabell 14 vilket har som följd att den mängd 

kapital som allokeras till aktietillgångar kommer att ha en direkt effekt på kapitalkravet för 

motpartsrisk. Sannolikheten till fallissemang ges av tabell 8 eller 9 beroende på om motparten 

har en kreditvärdering eller ej. Motparter som värderas med avseende på deras rating har 

sannolikhet till fallissemang enligt Tabell 8 medan motsvarande motparter som värderas med 

avseende på deras solvensgrad har sannolikhet till fallissemang enligt Tabell 9 (EIOPA, 2013, 

166). Vidare skall även loss-given-default (LGD) estimeras för alla exponeringar. LGD 

motsvarar uppskattad förlust i kapitalbas som ett resultat av ett fallissemang hos en motpart.  

 

När storleken på marknadsvärdet för respektive motpart är bestämd kan kapitalkravet för 

motpartsrisker av Typ 1 och Typ 2 bestämmas för att således få ett totalt värde på 

kapitalkravet för motpartsrisk hos skadeförsäkringsbolaget. Detta ges av Tabell 22 och 

beräknas med hjälp av ekvation [21]. Storleken på återvinningsandelen vid fallissemang som 

ges av tabell 22 speglar storleken på LGD enligt tabell 20 och beror på om 

motpartsexponeringen är av typen derivat eller bankkonto. 

 
 

Tabell 20- Kapitalkrav för motpartsrisk baseras på de motpartsgrupper som ges av tabellen och storleken på 

deras exponering. Ratinggrupp för respektive motpartsgrupp ges av Tabell 20. 

 

 

 

Motpart (grupp) 
Ratinggrupp 
för motpart 

Typ av motparts-
exponering 

Marknadsvärde 
derivat /bankkonto LGD total 

Aktier på utvecklade marknader 1 Derivat 412 371 

Aktier på tillväxtmarknader 
inklusive onoterade aktier 2 Derivat 75 68 

Onoterade aktier 3 Derivat 210 189 

Köpoptioner i 
aktieindexobligationer mot 
utvecklade marknader 4 Derivat 12 11 

Köpoptioner i 
aktieindexobligationer mot 
tillväxtmarknader 5 Derivat 0 0 

Intressebolag/dotterbolag (minst 
20% ägarandel) 6 Derivat 0 0 

Bankontomotpart  2 Bankkonto 300 300 
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Tabell 21 - Ratinggrupp för motparter vid beräkning av motpartsrisk. Sannolikheten till fallissemang ges av 

tabell 8 eller 9 beroende på om motparten har en kreditvärdering eller ej. Motparter som värderas med 

avseende på rating har sannolikhet till fallissemang enligt Tabell 8 medan motsvarande motparter som värderas 

med avseende på deras solvensgrad har sannolikhet till fallissemang enligt Tabell 9 (EIOPA, 2013, 166). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 22 – Illustration av kapitalkrav för motpartsrisk av typ 1 och typ 2 samt det totala kapitalkravet för 

motpartsrisk.  

Antal derivatmotparter 7 
Återvinningsandel vid fallissemang för derivatmotpart 10% 
Återvinningsandel vid fallissemang för bankkontomotpart 0% 

Motpartsrisk typ 1 48 

Motpartsrisk typ 2 0 

SCR Motpartsrisk 48 

6.3.3. Kapitalkrav för skadeförsäkringsrisk  

För att bestämma storleken på kapitalkravet för motpartsrisk fastställs först storleken på 

kapitalkrav för premie- och reservrisk, annulleringsrisk samt katastrofrisk. Storlek på volym 

och standardavvikelse för respektive segment, LoB, hos det fiktiva skadeförsäkringsbolaget är 

framtaget genom skattning och ges av Tabell 23. Detsamma gäller för storleken på respektive 

katastrofrisk i Tabell 24 samt för annulleringsrisk. Orsaken ligger i att storleken på dessa 

skadeförsäkringsrisker beror på storleken på skadereserven hos försäkringsbolaget. Reserven 

motsvarar alla försäkringstagare och värdet på respektive försäkringstagares innehav i 

försäkringsbolaget. Hur storleken på reserven estimeras berörs inte i examensarbetet, varvid 

storleken på de berörda posterna baseras på skattningar.  

 

För att beräkna kapitalkrav för premie- och reservrisk används värdena för det kombinerade 

värdet på volym och standardavvikelse för respektive segment enligt Tabell 23 tillsammans 

Rating/solvensgrad Värde Ratinggrupp 

Rating Rating saknas 0 

Rating AAA 1 

Rating AA 1 

Rating A 2 

Rating BBB 3 

Rating BB 4 

Rating B 5 

Rating Sämre än B 6 

Solvensgrad >200% 7 

Solvensgrad >175% 8 

Solvensgrad >150% 9 
Solvensgrad >125% 10 
Solvensgrad >100% 11 

Solvensgrad >90% 12 

Solvensgrad >80% 13 

Solvensgrad <=80% 14 
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med korrelationerna mellan segmenten som ges av Tabell 11. För att ta fram det totala värdet 

på premie- och reservrisk för varje segment används ekvation [25] där storleken på DIVs 

förenklat antas vara ett för respektive segment.  

 
Tabell 23 – Storlek på volym och standardavvikelse för respektive segment, LoB, relaterat till 

skadeförsäkringsbolaget. 

Line of Business, LoB Volym_prem Volym_res Volym_tot Sigma_tot Volym_tot * Sigma_tot 

Motor vehicle liability  103 45 148 0,13 19,24 

Other motor 96 33 129 0,13 16,77 

MAT 70 23 93 0,06 5,58 

Fire 45 22 67 0,15 10,05 

3rd party liability  27 6 33 0,05 1,65 

Credit  23 4 27 0,05 1,35 

Legal exp. 22 5 27 0,13 3,51 

Assistance  27 6 33 0,05 1,65 

Miscellaneous 14 3 17 0,08 1,36 

Np reins. (casualty) 8 2 10 0,12 1,2 

Np reins. (MAT) 10 4 14 0,12 1,68 

Np reins. (property) 5 2 7 0,12 0,84 

 

Vid beräkning av kapitalkrav för katastrofrisk nyttjas värdena på de fyra katastrofriskerna 

enligt Tabell 24. Därefter används ekvation [30] vid beräkning av kapitalkravet. Slutligen, för 

att bestämma det totala kapitalkravet för skadeförsäkringsrisk används de tre framtagna 

kapitalkraven för reserv- och premierisk, annulleringsrisk samt katastrofrisk enligt Tabell 25 

och korrelationerna mellan dessa tre enligt Tabell 10. 

 
Tabell 24 – Storlek på De fyra typer av risker som går under katastrofrisk.   

Katastrofrisk Kapitalkrav 

Naturkatastrof 30 

Återförsäkring av fastighet 40 

Mänskligt orsakade katastrofer 50 

Övriga katastrofrisker 50 

                  

 

Tabell 25 – Storlek på kapitalkrav för de tre ingående komponenterna i skadeförsäkringsrisk tillsammans med 

det totala kapitalkravet för skadeförsäkringsrisk för försäkringsbolaget i examensarbetet.  

Reserv och premierisk 113 

Annulleringsrisk 105 

Katastrofrisk 99 

SCR Skadeförsäkringsrisk 191 
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6.3.4. Kapitalkrav för immateriella tillgångar 

Kapitalkrav för Immateriella tillgångar skall beräknas som en del av BSCR. Goodwill och 

övriga immateriella tillgångar värderas till noll om de inte kan säljas separat och de samtidigt 

återfinns till ett kvoterat marknadspris på en aktiv marknad (EIOPA, 2013, 7).  

 

Värdet på kapitalkravet är enligt ekvation [31] 80 procent av det totala värdet för immateriella 

tillgångar (EIOPA, 2013, 130) och ges av Tabell 26. Då all implementering i examensarbetet 

baseras på ett fiktivt försäkringsbolag är storleken på de underliggande tillgångarna för 

kapitalkravet och dess marknadsvärden baserade på skattade värden grundat på liknande 

bolag.  

 
Tabell 26 – De underliggande tillgångarna vid beräkning av kapitalkrav för immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar Marknadsvärde SCR 

Goodwill 40 32 

Andra Immateriella tillgångar  30 24 

 Summa 70 56 

  

6.3.5  Kapitalkrav för operativ risk 

Syftet med kapitalkravet för operativ risk är att det skall inkludera de risker som inte berörts i 

övriga delar av bolagets totala solvenskapitalkrav. Operativ risk är, som tidigare berörts i 

avsnitt 2.3.5, risken till förlust i kapitalbas, där förlusten beror på brister inom 

försäkringsbolaget eller händelser utanför bolaget. Vidare kan denna risk uppkomma från 

personal eller misslyckade system inom verksamheten. I kapitalkravet för de operativa 

riskerna skall även de legala riskerna inkluderas. (EIOPA, 2013, 127).  

 

För att beräkna kapitalkravet för operativ risk används ekvation [32]. Då storleken på OP 

enligt ekvationen inte är specificerad för skadeförsäkringsbolaget innebär det att kapitalkravet 

för den operativa risken motsvarade 30 procent av bassolvenskapitalkravet. Kapitalkravet för 

operativ risk presenteras i Tabell 27. Då storleken på kapitalkravet för operativ risk beror på 

storleken på BSCR är det svårt att helt undvika den operativa risken hos bolaget, något som 

FCG belyste under sitt seminarium som hölls under våren 2014 om operativ riskhantering i 

verksamheten (FCG, 2014, 5-6).  
 

Tabell 27 – Kapitalkravet för operativ risk för skadeförsäkringsbolaget i examensarbetet.  

Operativ risk 

SCR Op Risk 199 

6.3.6 Reducering av SCR för förlustabsorberande kapacitet  

Den sista posten vid beräkning av solvenskapitalkravet är Reducering av SCR för 

förlustabsorberande kapacitet. Vid beräkning av en total reducering summeras de ingående 

komponenterna enligt ekvation [33]. Kompensationen kan erhållas genom en minskning av 

den försäkringstekniska avsättningen eller genom uppskjutna skatter. Värdet på reduceringen 

är noll för skadeförsäkringsbolaget vilket således innebär att värdet på SCR inte reduceras. 
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Orsaken till att storleken på posten sätts till noll ligger i att den inte har någon direkt effekt på 

resultatet och de simuleringar som skall genomföras.   

6.3.7 Beräkning av ett totalt solvenskapitalkrav 

När storleken på kapitalkrav för marknadsrisk, motpartsrisk, skadeförsäkringsrisk samt 

immateriella tillgångar fastställts kan därefter storleken på BSCR fastställas enligt ekvation 

[3] och korrelationerna mellan de ingående kapitalkraven enligt Tabell 1. Med BSCR kan 

storleken på SCR fastställas genom att summera BSCR och kapitalkrav för operativ risk samt 

eventuella justeringar enligt ekvation [2] (EIOPA, 2013,118). De värden som användes för 

denna beräkning presenteras i Tabell 28. Notera att kapitalkrav för sjukförsäkringsrisk samt 

livförsäkringsrisk är satta till noll. Orsaken ligger i att dessa två riskmoduler inte behandlas 

vid beräkning av solvenskapitalkrav för ett skadeförsäkringsbolag.  

 

Den största delen av solvenskapitalkravet utgörs av kapitalkravet för marknadsrisk. 

Marknadsrisk uppgår till cirka 62 procent av det totala solvenskapitalkravet. Resultatet går i 

linje med QIS 5, den femte kvantitativa studien inför införandet av de nya solvenskraven, där 

den största delen av solvenskapitalkravet hos de ingående försäkringsbolagen utgörs av 

marknadsrisk (FI, 2011, 11). Se Bilaga D för utfallet på QIS. Storleken på 

skadeförsäkringsrisk och operativ risk utgör vardera cirka 23 procent av det totala 

solvenskapitalkravet. Det är svårt att göra en rimlig bedömning av utfallet då kapitalkravet för 

skadeförsäkringsrisk endast baseras på antagningar. Diversifieringseffekten enligt Tabell 28 

är skillnaden i storlek på bassolvenskapitalkrav då de ingående submodulerna aggregeras till 

ett totalt kapitalkrav med hänsyn till korrelationen mellan de ingående submodulerna enligt 

Tabell 1 och ekvation [3] kontra att enbart summera riskerna. Se Bilaga E för 

sammanställning av bassolvenskapitalkravet och de ingående submodulerna inklusive 

diversifieringseffekten samt kapitalkravet för respektive submodul. 
 

 

Tabell 28 – Storleken på SCR med BSCR, operativ risk samt eventuella justeringar för skadeförsäkringsbolaget.   

Solvenskapitalkravet  

SCR Marknadsrisk 511 

SCR Motpartsrisk 48 

SCR Skadeförsäkringsrisk 191 

SCR Sjukförsäkringsrisk - 

SCR Livförsäkringsrisk - 

SCR Immateriella tillgångar  56 

Diversifiering  -173 

BSCR 633 

Justeringar  0 

SCR Operativ risk  190 

SCR 823 
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6.4 ORSA-prognos med solvenskapitalkrav och kapitalbas 
Som tidigare nämnts under avsnitt 2.4.1 om ORSA kan processen delas in i sju steg med syfte 

att kartlägga förhållandet mellan de gränser som styrelsen sätter och bolagets kapitalbehov 

samt med dess kapitalbas (Johansson och Björkwall, 2013, 3-7). Se Figur 3 för illustration av 

de sju ingående stegen.  

 

Som en del i ORSA-prognosen ingår en framtida kartläggning av solvenssituationen. 

Kartläggningen genomförs i ett antal steg. Först måste relevanta riskdrivare tas fram där varje 

riskdrivare i sin tur skall ha en materiell påverkan på företagets solvenssituation. För varje 

riskdrivare skall ett basscenario samt ett alternativt scenario tas fram tre till fem år fram i 

tiden. Det alternativa scenariot skall illustrera ett negativt, stressat, utfall för riskdrivarna tre 

till fem år fram i tiden (Johansson och Björkwall, 2013, 15-16).  Det stressade scenariot har 

en negativ effekt på solvenssituationen (Varnell, 2011, 136). Hur stor negativ påverkan 

chockerna har är således intressant vid värdering av den framtida solvenssituationen.  

 

De riskdrivare relevanta för det fiktiva skadeförsäkringsbolaget i examensarbetet presenteras i 

Tabell 29. Vissa förenklade antaganden har gjorts gällande de valda riskdrivarna. Som 

exempel är variationen storleken på räntan lika för alla löptiden. Detsamma gäller för de 

andra riskdrivarna, där effekten är procentuellt lika för alla de poster som berörs av 

riskdrivaren.  

 
Tabell 29 – Riskdrivare och dess påverkan som användes för basscenario och stressat scenario i ORSA-

processen. Riskdrivarna är framtagna utifrån det fiktiva skadeförsäkringsbolaget i examensarbetet.  

Riskdrivare  

Variabel Påverkan 

Aktietillgångar  Variation i värdet på aktietillgångarna 

Riskfri ränta Variation i storleken på räntan för olika löptid mellan 0 till 50 år. 

Inflation Variation i storleken på inflationen  

Fastighetstillgångar  Variation i värdet på fastighetstillgångarna 

Valutaexponering Variation i värdet på valutaexponering 

Volym för premierisk Variation i  värde för volym  för premierisk för respektive segment 

Volym för reservrisk Variation i  värde för volym  för reservrisk för respektive segment 

Ratinggrupp motparter och obligationer  Variation i ratinggrupp hos motpart  

 

 

Tabell 30 illustrerar ett basscenario vid scenarioanalysen i ORSA-processen och förändringen 

i värde för respektive riskdrivare. Storleken på värdeförändringarna i Tabell 30 baseras på en 

tänkbar utveckling för respektive riskdrivare och storleken på den underliggande variabeln tre 

år fram i tiden. På motsvarande sätt illustrerar Tabell 31 ett stressat scenario vid 

scenarioanalysen i ORSA-processen för riskdrivarna och deras förändringar i värde, baserat 

på ansträngda förhållanden.  
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Basscenariot och det stressade scenariot prognostiseras tre år fram i tiden från den initiala 

tidpunkten år t. Orsaken ligger i att de flesta försäkringsbolag som påbörjat implementeringen 

av ORSA:n i verksamheten har valt att göra de framåtblickande analyserna på en treårsbasis. 

Vidare anser jag att en femårssimulering inte tillför något framför en treårssimulering till de 

resultaten och slutsatserna från examensarbetet. För respektive riskdrivare analyseras hur 

framtaget basscenario och stressat scenario påverkar storleken på kapitalbas och kapitalbehov. 

En ny framtida kapitalbas och kapitalbehov beräknas givet riskdrivarna och deras påverkan 

vid basscenariot och det stressade scenariot. Vid sidan om kapitalbas och kapitalkrav studeras 

även värdeförändringen på de totala tillgångarna, värdet på den försäkringstekniska 

avsättningen och solvenskvoten för bolaget vid sidan värdet på tillgångarna med SCR och 

FTA borträknat. 
 

Tabell 30 – Riskdrivare framtagna i ORSA-processen för basscenario och förändringen i värde för respektive 

riskdrivare framtagna för det fiktiva skadeförsäkringsbolaget tre år fram i tiden.  

Riskdrivare och dess värdeförändring vid basscenario 
Variabel År t År t+1 År t+2 År t+3 

Aktietillgångar    - 12,0 % 4,0 % -11,0 % 

Riskfri ränta   0,25 % -0,40 % -0,25 % 

Inflation   0,25 % -0,40 % -0,30 % 

Fastighetstillgångar    -4,0 % 2,0 % -5,0 %  

Valutaexponering   -3,0 % 8,0 % -2,0 %  

Volym för premierisk   -5,0 % 2,0 % -4,0 % 

Volym för reservrisk   3,0 % 5,0 % -9,0 % 

Ratinggrupp motparter och obligationer   2 -1 1 
 

 

Tabell 31 – Riskdrivare framtagna i ORSA-processen för det stressade scenariot och förändringen i värde för 

respektive riskdrivare. Det stressade scenariot är baserat på ansträngda förhållanden för respektive riskdrivare.  

Riskdrivare och dess värdeförändring vid stressat scenario  
Variabel År t År t+1 År t+2 År t+3 

Aktietillgångar    -15,0 % -21,0 % -13,0 % 

Riskfri ränta   -0,25 % -0,30 % -0,35 % 

Inflation   -0,30 % -0,23 % -0,20 % 

Fastighetstillgångar    -12,0 % -7,0 % -11,0 % 

Valutaexponering   7,0 % 11,0 % 13,0 % 

Volym för premierisk   -14,0 % 7,0 % -9,0 % 

Volym för reservrisk   -5,0 % 6,0 % -3,0 % 

Ratinggrupp motparter och obligationer   1 1 2 
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Tabell 32 illustrerar basscenariot och solvenssituation för skadeförsäkringsbolaget. Utfallet 

beror på storleken på värdeförändringen för riskdrivarna framtagna i Tabell 30, där respektive 

riskdrivare utvecklas utifrån en tänkbart framtida utveckling tre år fram i tiden. Det initiala 

värdet på SCR är det värde som erhålls som resultat av det första delmomentet, enligt Tabell 

28, med beräkningen av solvenskapitalkravet enligt standardformeln.  Detsamma gäller för 

det initiala värdet på storleken för respektive underliggande variabel för beräkning av SCR. 

Vid sidan om det initiala värdet på SCR och värdet på SCR de kommande tre simulerade åren 

presenteras även kapitalkravet för respektive underliggande submodul.   

 
Tabell 32 – Basscenario och solvenssituationen för det fiktiva skadeförsäkringsbolaget tre år fram i tiden. 

Utfallet beror på storleken på värdeförändringen på de angivna riskdrivarna i Tabell 30.  

Basscenario för riskdrivare 3 år fram i tiden 

Riskdrivare, variabel  År t År t+1  År t+2 År t+3 

Aktietillgångar  709 624 649 578 

Marknadsvärde Ränterisk  531 574 489 467 

Inflation 2,00% 2,25% 1,85% 1,55% 

Fastighetstillgångar  470 451 460 437 

Valutaexponering 342 332 358 351 
Volym*standardavvikelse för Premie- och 
reservrisk 37,8 35,9 36,6 35,2 

Ratinggrupp motpart och obligationer - 2 -1 1 

SCR Marknadsrisk 511 628 598 606 

SCR Motpartsrisk 48 322 97 90 

SCR Skadeförsäkringsrisk 191 189 191 187 

SCR Immateriella tillgångar  56 56 56 56 

BSCR 633 850 728 731 

SCR Operativ risk  190 255 218 219 

SCR 823 1105 946 951 

Totala tillgångar 3 000 2913 2904 2 816 

Försäkringstekniska avsättningen, FTA 1 355 1 327 1 372 1 401 

Kapitalbas 1 645 1 586 1 532 1 415 

Solvenskvot  200% 144% 162% 149% 

Totala tillgångar - (SCR+FTA) 822 481 586 464 
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Tabell 33 motsvarar solvenssituationen med samma parametrar som i Tabell 32. Denna gång 

illustreras solvenssituationen för det stressade scenariot. Utfallet beror på storleken på 

värdeförändringarna av riskdrivarna framtagna i Tabell 31, där respektive riskdrivare 

utvecklas utifrån ansträngda förhållanden tre år fram i tiden.  

 
Tabell 33 – Stressat scenario och solvenssituationen för det fiktiva skadeförsäkringsbolaget tre år fram i tiden. 

Utfallet beror på storleken på värdeförändringen på de angivna riskdrivarna i Tabell 31.  

Stressat scenario för riskdrivare 3 år fram i tiden 

Riskdrivare, variabel  År t År t+1  År t+2 År t+3 

Aktietillgångar  709 603 476 414 

Marknadsvärde ränterisk 531 484 454 415 

Inflation 2,00% 1,70% 1,47% 1,27% 

Fastighetstillgångar  470 414 385 342 

Valutaexponering 342 366 406 459 
Volym*standardavvikelse för Premie- och 
reservrisk 37,8 32,5 34,8 31,6 

Ratinggrupp motpart och obligationer - 1 1 2 

SCR Marknadsrisk 511 558 550 975 

SCR Motpartsrisk 48 92 278 260 

SCR Skadeförsäkringsrisk 191 183 187 182 

SCR Immateriella tillgångar  56 56 56 56 

BSCR 633 685 757 1138 

SCR Operativ risk  190 206 227 341 

SCR 823 891 984 1479 

Totala tillgångar 3 000 2818 2667 2 565 

Försäkringstekniska avsättningen, FTA 1 355 1 384 1 419 1 462 

Kapitalbas 1 645 1 434 1 248 1 102 

Solvenskvot  200% 161% 127% 75% 

Totala tillgångar - (SCR+FTA) 822 543 264 -377 
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För att ta fram parametrarna i Tabell 32 och 33 används beräkningarna för 

solvenskapitalkravet från avsnitt 6.3. Storleken på posterna för beräkningen av SCR används 

som initiala värden vid år t. Därefter förändras storleken på posterna med avseende på 

respektive riskdrivare och förändringen i värde enligt Tabell 30 och 31. I tabellerna 

presenteras förändringen i kapitalkrav för respektive submodul i solvenskapitalkravet. På så 

vis är det möjligt att kartlägga från vilken eller vilka moduler skillnaden i det totala 

solvenskapitalkravet uppkommer under de år som prognostiserats. 

 

Förändring av storleken på den riskfria räntan har som effekt att räntebaskurvan enligt Figur 

10 parallellförskjuts vilket i sin tur medför att värdet på räntan för respektive löptid går upp 

eller ner i värde. Detta illustreras i Tabell 30 eller 31 beroende på om det är basscenariot eller 

det stressade scenariot. Förändringen i storlek på räntan leder till att diskonteringsräntan som 

används för att ta fram marknadsvärdet på de räntebärande skulderna hos bolaget enligt 

Tabell 13 förändras. Samtidigt leder en förskjutning i räntan till att den procentuella 

ränteförändring som nyttjas vid beräknas av SCR för ränterisk enligt Tabell 13 också 

förskjuts. Skillnaden i duration mellan de räntebärande tillgångarna och skulderna avgör hur 

stor effekten blir av en ränteuppgång respektive räntenedgång. Vid en ökning av räntan 

reduceras de räntebärande skulderna vilket har som effekt att värdet på de försäkringstekniska 

avsättningarna, FTA, minskar. Motsatt effekt sker vid en räntenedgång.  Detta framgår vid en 

jämförelse av värdeförändringen på riskdrivarna i Tabell 30 och 31 med utfallet på FTA i 

Tabell 32 och 33. Förändringar i räntan har även effekt på kapitalkravet på ränterisk. 

Förändrat värde på de räntebärande skulderna medför att marknadsvärdet för ränterisk 

(skillnaden i värde mellan de räntebärande tillgångarna och skulderna) förändras vilket i sin 

tur påverkar ränterisken.  

 

Inflationen påverkar marknadsvärdet på de räntebärande tillgångarna. En ökad inflation leder 

till ökade marknadsvärden samtidigt som en lägre inflation leder till att marknadsvärdet för de 

räntebärande tillgångarna reduceras.    

 

Förändring av ratinggrupp hos motparter har en direkt effekt på kapitalkravet för 

motpartsrisk, koncentrationsrisk samt kreditspreadrisk. Storleken på respektive kapitalkrav 

beror på kreditvärdigheten, sannolikheten till fallissemang, hos motparterna. En högre, 

försämrad, rating kommer således att leda till ökat solvenskapitalkrav för 

skadeförsäkringsbolaget då kreditvärdigheten hos motparterna försämras. En lägre, förbättrad, 

rating resulterar i ett lägre kapitalkrav.  

 

Värdet på de totala tillgångarna hos försäkringsbolaget får genom att summera värdet för de 

räntebärande tillgångarna, aktietillgångarna samt fastighetstillgångarna. Det initiala värdet på 

tillgångarna vid tidpunkt t är summan av värdet på de ingående tillgångsposterna från Tabell 

13, 14 och 15.  

 

Storleken på den försäkringstekniska avsättningen, FTA, erhålls genom att summera den 

bästa skattningen på ett försäkringsbolags åtaganden med en riskmarginal som är satt till fem 
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procent. Detta illustreras i Figur 1 och innebär att det initiala värdet på FTA är summan av de 

räntebärande skulderna enligt Tabell 13 och en femprocentig riskmarginal. 

 

Kapitalbasen består av primärt kapital och tilläggskapital, där det primära kapitalet i sin tur 

består av skillnaden mellan de marknadsvärderade tillgångarna och skulderna hos bolaget 

tillsammans med efterställda skulder. Värdet på efterställda skulderna är satt till noll för 

skadeförsäkringsbolaget vilket har som följd att värdet på kapitalbasen vid respektive tidpunkt 

motsvarar skillnaden i värde mellan de totala tillgångarna och FTA. För att beräkna 

solvenskvoten vid tidpunkt t används ekvation [1].  

 

Solvenskvoten är ett mått på bolagets kapitalbas i förhållande till dess kapitalkrav och är ett 

mått på hur mycket kapital försäkringsbolaget har utöver kapitalkravet och dess åtaganden.  

 

Den sista raden i Tabell 32 och 33 indikerar för huruvida försäkringsbolaget måste sänka sin 

riskprofil eller genomföra kapitalinjektioner, något som sker då summan av SCR och FTA är 

lägre än de totala tillgångarna i bolaget och illustreras med negativa värden i tabellerna.  

 

Från tabell 32 går det att utläsa att SCR stiger mellan år t och t+1. Den främsta orsaken till 

ökningen ligger i att kapitalkravet för motpartsrisk ökar under perioden, något som i sin tur 

kan förklaras av att ratinggruppen för alla motparter utifrån riskdrivarna i Tabell 30 ökar med 

två. Ett högre värde på SCR mellan år t och t+1 är den främsta orsaken till den lägre 

solvenskvoten under perioden. De totala tillgångarna minskar också i värde, främst genom en 

nedgång i värdet på aktietillgångarna, och resulterar i att kapitalbasen reduceras. En minskad 

kapitalbas är också en bidragande faktor den fallande solvenskvoten. Kapitalkravet för 

operativ risk ökar under perioden, något som kan förklaras med ett ökat BSCR, då 

kapitalkravet enligt ekvation [32] beror av storleken på BSCR.   

 

Från Tabell 32 går det att utläsa att ökningen av SCR mellan år t och t+1 reduceras mellan år 

t+1 och t+2 tack vare ett mindre påfrestande år där värdeförändringen i riskdrivarna är mindre 

negativ. Riskdrivarna genomgår enligt Tabell 30 ett positivt år med tilltagande 

värdeförändringar. Ett reducerat SCR grundar sig främst i att kapitalkravet för motpartsrisk 

minskar tack vare sänkta ratinggrupper för motparterna. Reducerat kapitalkrav för 

motpartsrisk medför lägre BSCR vid sidan om kapitalkravet för operativ risk och därigenom 

det totala solvenskapitalkravet. Lägre SCR leder även till en högre solvenskvot. Dock är 

solvenskvoten fortfarande lägre än den initiala solvenskvoten, eftersom kapitalbasen ligger på 

en lägre nivå.     

 

Solvenskapitalkravet är relativt oförändrad under den sista perioden i basscenariot eftersom 

de underliggande kapitalkraven endast förändras marginellt. Perioden innefattas dock av 

nedgångar i både aktie- och fastighetstillgångar samtidigt som marknadsvärdet för ränterisk 

sjunker, vilket har som effekt att de totala tillgångarna reduceras. Mindre totala tillgångar, i 

sin tur, resulterar i en sänkt kapitalbas och solvenskvot, vilket även går att utläsa från Tabell 

32. Noterbart är att värdet på de totala tillgångarna aldrig understiger värdet på summan av 

SCR och FTA under hela den prognostiserade perioden i basscenariot.  
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974,5 

-460,1 

39,1 

166,8 

85,6 

156,9 

871,4 

114,8 

Marknadsrisk

Diversifiering

Ränterisk

Aktierisk

Fastighetsrisk

Kreditspreadrisk

Koncentrationsrisk

Valutarisk

Kontracyklisk premierisk
Marknadsrisk 

 

Från Tabell 33 går det att utläsa att det t sker en kraftig nedgång i värdet på de totala 

tillgångarna hos bolaget mellan år t och t+1 i det stressade scenariot. Orsaken till detta ligger i 

att värdet på både aktie- och fastighetstillgångarna genomgår en påtaglig nedgång under 

perioden samtidigt som marknadsvärdet för ränterisken också reduceras. Att värdet på de 

totala tillgångarna reduceras leder till att kapitalbasen minskar vilket i sin tur resulterar i en 

lägre solvenskvot, trots att värdet på SCR är relativt oförändrad under perioden.  

 

Ökningen i SCR mellan år t+1 och t+2 i Tabell 33 beror främst på försämrad rating för 

motparterna. Högre SCR kombinerat med en försämrad kapitalbas har som följd att 

solvenskvoten sjunker ytterligare under perioden. Den främsta orsaken till att de totala 

tillgångarna minskar beror på en kraftig nedgång i värdet på aktietillgångarna. Minskade 

tillgångar kombinerat med växande FTA ligger till grund till den försämrade kapitalbasen.  

 

Under sista perioden i det stressade scenariot utsätts försäkringsbolaget för påfrestningar. 

Detta framgår av värdeförändringarna på riskdrivarna i Tabell 31 och leder till att BSCR ökar 

med cirka 50 procent under perioden. Den främsta orsaken till denna påtagliga ökning ligger i 

att kapitalkravet för marknadsrisk ökar med 77 procent vilket i sin tur beror på att 

kapitalkravet för koncentrationsrisken ökar. Figur 11 illustrerar en sammanställning av 

marknadsrisk och de underliggande kapitalkraven.  

Figur 11 - Sammanställning av marknadsrisk under den sista perioden i det stressade scenariot.  

Ökat BSCR och därigenom ökat kapitalkrav för operativ risk leder till att värdet på SCR ökar 

med 50 procent. Kapitalbasen genomgår också en nedgång under den sista perioden i det 

stressade scenariot, vilket grundar sig på försämrat värde på tillgångarna samtidigt som värdet 

på FTA ökar tack vare ytterligare en räntesänkning. Solvenskvoten sjunker under 100 procent 

till 75 procent vilket innebär att försäkringsbolaget måste vidta åtgärder, då solvenskvoten 

enligt lag måste vara minst 100 procent. Värdet på tillgångarna är under perioden lägre än 

summan av SCR och FTA vilket resulterar i ett negativt värde och är tillsammans med 

solvenskvoten rödmarkerad i Tabell 33. Orsaken till att värdena är rödmarkerade är att de 
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båda implicerar att bolaget måste vidta åtgärder för att ha möjlighet att fortsätta bedriva 

verksamheten. 

 

Figur 12 illustrerar en sammanställning av solvenskvoten under de prognostiserade tre åren 

för basscenariot och det stressade scenariot. Från figuren går det att utläsa att solvenskvoten 

initialt är 200 procent. Vid basscenariot sjunker solvenskvoten snabbt under det första året för 

att därefter genomgå en ökning i värde nästkommande år och slutligen minska igen marginellt 

under det sista året. Vid det stressade scenariot ser situationen annorlunda då solvenskvoten 

genomgår en nedgång i värde under hela den prognostiserade perioden. Från Figur 12 går det 

även att utläsa hur solvenskvoten under det sista året i det stressade scenariot minskar till ett 

värde under 100 procent  

 
Figur 12 - Sammanställning av solvenskvoten under den prognostiserade perioden för scenarioanalysen med 

basscenario och stressat scenario. 
 

Figur 13 illustrerar en sammanställning av solvenssituationen, med solvenskapitalkrav och 

kapitalbas och förhållandet mellan dessa, under den prognostiserade perioden för basscenariot 

och det stressade scenariot i scenarioanalysen. I Figur 14 har värdet på de totala tillgångarna 

sammanställt i scenarioanalysen. Figur 13 visar på hur ett ökat SCR under det första året i 

basscenariot ligger till grund för sänkningen av solvenskvoten under samma period enligt 

Figur 12. Från Figur 13 går det också att utläsa hur solvenskapitalkravet överskrider 

kapitalbasen under det sista året i det stressade scenariot vilket resulterar i att solvenskvoten 

understiger 100 procent enligt Figur 12. Generellt gäller att kapitalbasen genomgår en 

nedåtgående trend både i basscenariot och i det stressade scenariot. Nedgången är dock mer 

påtaglig i det stressade scenariot tack vare de mer ansträngda förhållanden som råder för 

riskdrivarna och dess värdeförändringar vid det stressade scenariot jämfört med motsvarande 

värdeförändringar i basscenariot. Samma nedåtgående trend gäller för de totala tillgångarna 

enligt Figur 14. Precis som för kapitalbasen minskar värdet på tillgångarna mer i det stressade 

scenariot jämfört med i basscenariot.  
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Figur 13 – Sammanställning av solvenssituationen, med solvenskapitalkrav och kapitalbas och förhållandet 

mellan dessa, under den prognostiserade perioden för basscenariot och det stressade scenariot. 

 

 
Figur 14 – Sammanställning av värdet på de totala tillgångarna för den prognostiserade perioden i 

basscenariot och det stressade scenariot. 

 

6.5 Modellering av tillgångsfördelningar i placeringsportföljen 

Det sista delmomentet består av att simulera scenarion med möjliga utfall på tillgångarna i 

placeringsportföljen. En metod för att säkerställa tillräckligt högt värde på tillgångsportföljen 

är att konstruera portföljer med lägsta möjliga risktagande, givet en önskad nivå på 

avkastningen. Avkastningen på portföljen ges av en viktad genomsnittlig förväntad 

avkastning på de ingående tillgångsklasserna i tillgångsportföljen. Vikterna bestäms utifrån 

den proportion som respektive tillgångsklass har i förhållande till det totala värdet på 

tillgångsportföljen (Bodie, Kane och Markus, 2011, 227-229).  

 

För att ta fram ett resultat på delmomentet används den framtagna modellen för basscenariot 

som del av scenarioanalysen i delmoment två. Utifrån modellen analyseras därefter olika 

allokeringar av tillgångarna i placeringsportföljen och dess påverkan på solvenskapitalkravet. 
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Syftet är således att, utifrån framtagna scenarion med allokeringar framtagna från en ESG, 

studera hur olika tillgångsfördelningar i placeringsportföljen påverkar försäkringsbolaget. 

Målet är att finna en tillgångsfördelning i placeringsportföljen, givet ett totalt värde på 

portföljen, som genererar lägst kapitalkrav. För mer information om ESG, se avsnitt 3.3.  

 

Tabell 34 illustrerar den underliggande tillgångsfördelningen i det första delmomentet. Från 

tabellen går det att utläsa att störst vikt allokeras till de räntebärande tillgångarna, främst de 

med löptider upp till fem år. 
 

Tabell 34 – Illustration av hur mycket vikt som allokeras till respektive tillgång och värdet på tillgången för den 

portfölj som nyttjades för att ta fram lösningen på delmoment ett i examensarbetet. 

Val av tillgångsfördelning i placeringsportföljen  

Tillgång Vikt Värde 

Aktier på utvecklade marknader 0,1373 412 

Aktier på tillväxtmarknader inklusive onoterade aktier 0,0250 75 

Onoterade aktier 0,0700 210 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot utvecklade marknader 0,0040 12 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot tillväxtmarknader 0,0000 0 

Intressebolag/dotterbolag (minst 20% ägarandel) 0,0000 0 

Räntebärande tillgångar 0-1år 0,2100 630 

Räntebärande tillgångar 1-3år 0,1880 564 

Räntebärande tillgångar 3-5 år 0,1027 308 

Räntebärande tillgångar 5-10 år 0,0357 107 

Räntebärande tillgångar 10+år 0,0707 212 

Ägande i egen kontorsfastighet 0,0850 255 

Övriga direktägda fastigheter 0,0717 215 

Summa 1 3000 

 

Den modell som används för att modellera basscenariot med riskdrivare enligt Tabell 30 

används för att prognostisera en tänkbar treårig framtida utveckling för bolaget, givet 

framtagna scenarion. Värdet på de totala tillgångarna hos försäkringsbolaget erhålls, som 

tidigare nämnts, genom att summera värdet för de räntebärande tillgångarna, aktietillgångarna 

samt fastighetstillgångarna. Scenarion genereras genom att variera allokeringen mellan de tre 

nämnda tillgångsklasserna. Därefter studeras hur de valda strategierna påverkar bolagets 

solvenssituation. 

 

För att ta fram scenarion med slumpmässiga allokeringar av tillgångarna i 

placeringsportföljen används programspråket Matlab. I Matlab skapas ett program där 5 000 

scenarion genereras. För varje scenario genereras slumpmässiga vikter för respektive tillgång. 

Summan av vikterna för tillgångarna vid respektive scenario får ej överstiga ett. De scenarion 

som genererats sparas undan i en Excelfil. Se Bilaga F för fullständig källkod till programmet 

i Matlab.  
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När vikterna genererats är nästa steg att beräkna värdet på respektive tillgång i 

placeringstillgången. Värdet bestäms genom att multiplicera respektive vikt med det totala 

värdet på placeringsportföljen vilket är densamma som det initiala värdet på totala 

tillgångarna vid basscenariot enligt Tabell 32. Vid sidan om värdet på respektive tillgång 

finns också bestämda värden på den årliga avkastningen på respektive tillgångsklass i 

placeringsportföljen. Storleken på respektive avkastning är skattad och presenteras i Tabell 

35. De skattade värdena är framtagna utifrån Koivu, Pennanen och Ranne (2004, 69) och den 

sammanställning de gjort över den årliga medelavkastningen på tillgångsklassena kontanter, 

obligationer, lån, aktier samt fastigheter där utfallet baseras på 1000 stycken 20-

årssimuleringar. Med hjälp av avkastningen för varje tillgångsklass och den vikt som 

allokeras till tillgångsklassen kan värdet på den totala årliga avkastningen för portföljen 

bestämmas med hjälp av ekvation [40]. Avkastningen hos tillgångsportföljen är således 

summan av vikten allokerad till respektive tillgångsklass multiplicerat med den förväntade 

avkastningen för respektive tillgångsklass. 

 
Tabell 35 – Avkastningen för respektive tillgångsklass i tillgångsportföljen. 

Tillgång Avkastning 

Aktier på utvecklade marknader 7 % 

Aktier på tillväxtmarknader inklusive onoterade aktier 10 % 

Onoterade aktier 10 % 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot utvecklade marknader 7 % 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot tillväxtmarknader 10 % 

Intressebolag/dotterbolag (minst 20% ägarandel) 7 % 

Räntebärande tillgångar 0-1år 3 % 

Räntebärande tillgångar 1-3år 4 % 

Räntebärande tillgångar 3-5 år 4 % 

Räntebärande tillgångar 5-10 år 5 % 

Räntebärande tillgångar 10+år 5 % 

Ägande i egen kontorsfastighet 5 % 

Övriga direktägda fastigheter 5 % 

 

När 5 000 scenarion genererats i Matlab med möjliga utfall på viktfördelningar i portföljen är 

nästa steg att beräkna det initiala kapitalkravet för respektive submodul vid sidan om ett totalt 

SCR och värdet på tillgångarna, FTA, kapitalbas samt solvenskvoten. Storleken på respektive 

variabel bestäms med hjälp av programmet i Excel som prognostiserar basscenariot i 

delmoment två.  Simuleringen är möjlig genom ett program framtaget i VBA. Se Bilaga G för 

fullständig källkod till programmet i VBA.  

 

De resultat som presenteras nedan baseras på data från de 5 000 genererade scearion. Tabell 

36 illustrerar Value at Risk, VaR med 95, 99 samt 99,5 procent konfidensnivå för SCR, 

solvenskvot och de totala tillgångarna med värdet på SCR och FTA borträknat. Värdena i 

tabellen fås genom att sortera utfallen för respektive variabel från de 5 000 scenarion som 

genererats. Därefter väljs det 250:e sämsta utfallet för VaR med 95 procent konfidensnivå. På 
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samma sätt väljs det 50:e sämsta utfallet för VaR på 99 procent konfidensnivå och det 25:e 

sämsta utafallet för VaR med 99,5 procent konfidensnivå. 

 
Tabell 36 - Value at Risk, VaR med 95, 99 samt 99,5 procent konfidensnivå för SCR, solvenskvot och de totala 

tillgångarna med värdet på SCR och FTA borträknat.  

Value at Risk 

Konfidensnivå i procent  95 99 99,5 

SCR 1579,075315 1726,014575 1772,413934 

Solvenskvot  104,18% 95,31% 92,81% 

Totala tillgångar - (SCR+FTA) 65,96646821 -80,97279211 -127,3721505 

 

Figur 15 illustrerar de genererade utfallen på kombinationer av risk kontra avkastning givet de 

olika tillgångsklasserna i portföljen och de simulerade utfallen på viktfördelningen i 

portföljen. Storleken på risktagandet motsvarar storleken på SCR för respektive portfölj, där 

ett större värde på SCR motsvarar en högre risk. Utfallet längst till höger är den portfölj med 

högst värde på SCR och därigenom den portföljen med högst nivå på risktagande. Figur 15 

illustrerar även den effektiva fronten baserat på de 5 000 genererade utfallen. Den effektiva 

fronten motsvarar de kombinationer av tillgångar i tillgångsportföljen som genererar högst 

avkastning, givet en nivå på risktagande. Fronten kan beskrivas som paretoeffektiv eftersom 

det inte finns några allokeringar som ger högre avkastning till lägre risk (Lancu och Trichakis, 

2014, 130). Utfallet längst till vänster på den effektiva fronten motsvarar den globala minsta 

variansportföljen, den kombinationen av tillgångar med lägst risk. Den effektiva fronten 

genereras genom ett program i VBA. Den kombinationen av tillgångar med högst SCR och 

avkastning ligger längst till höger på fronten. För mer information om den effektiva fronten i 

tillgångsportföljen, se avsnitt 4.3. Se Bilaga H för fullständig källkod till programmet i VBA.   

 

 
Figur 15 – Illustraton av 5 000 slumpmässigt genererade utfall av risk kontra avkastning givet de olika 

tillgångsklasserna i portföljen. Figuren illustrerar även den effektiva fronten för de genererade allokeringarna.   
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Tabell 37 motsvarar utfallet när lika vikt allokeras till möjlig tillgång i placeringsportföljen 

Posterna inkluderar solvenskapitalkravet, med submoduler och dess kapitalkrav inkluderat, 

vid sidan utfallet på kapitalbas, solvenskvot och riskdrivarna.  

 

Vid en jämförelse med utfallet från basscenariot i Tabell 32 går det från Tabell 37 att utläsa 

att större vikt allokeras till aktietillgångar samtidigt som mindre vikt allokeras till de 

räntebärande tillgångarna. Det sistanämnda resulterar i att marknadsvärdet för ränterisken 

reduceras då marknadsvärdet på de räntebärande skulderna och FTA är densamma som vid 

det ursprungliga basscenariot, vilket också framgår av Tabell 37. Tilltagande aktietillgångar 

innebär ett högre kapitalkrav för marknadsrisk och motpartsrisk vilket i sin tur ligger till 

grund för ett högre BSCR och SCR. Ökat värde på SCR resulterar i en lägre solvenskvot. 

Solvenskvoten sjunker under 100 procent under det sista året. Detsamma gäller för värdet på 

tillgångarna med värdet på SCR och FTA borträknat. Orsaken till detta ligger i att värdet på 

SCR är relativt högt samtidig som värdet på kapitalbasen reducerats tack vare minskat värde 

på de totala tillgångar kombinerat med tilltagande FTA. 

Tabell 37 – Illustration av ett basscenario och solvenssituationen för det fiktiva skadeförsäkringsbolaget tre år 

fram i tiden baserat på att lika vikt allokeras till respektive av de ingående tillgångarna i placeringsportföljen.  

Basscenario för riskdrivare baserad på viktfördelningen i tillgångsportföljen  
Riskdrivare, variabel  År t År t+1  År t+2 År t+3 

Aktietillgångar  1 300 1 144 1 190 1 059 

Marknadsvärde ränterisk -207 -165 -247 -269 

Inflation 2,00% 2,25% 1,85% 1,55% 

Fastighetstillgångar  433 416 424 403 

Valutaexponering 342 332 358 351 

Volym*standardavvikelse för Premie- och reservrisk 37,8 35,9 36,6 35,2 

Ratinggrupp motpart och obligationer                   -       2 -1 1 

SCR Marknadsrisk 676 743 727 705 

SCR Motpartsrisk 408 454 397 358 

SCR Skadeförsäkringsrisk 191 189 191 187 

SCR Immateriella tillgångar  56 56 56 56 

BSCR 940 1023 978 935 

SCR Operativ risk  282 307 293 281 

SCR 1222 1330 1271 1216 

Totala tillgångar 2 818 2660 2674 2 528 

Försäkringstekniska avsättningen, FTA 1 355 1 327 1 372 1 401 

Kapitalbas 1 463 1 333 1 302 1 127 

Solvenskvot  120% 100% 102% 93% 

Totala tillgångar - (SCR+FTA) 241 3 31 -89 
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Vikterna i Tabell 38 motsvarar viktfördelningen för det scenario som genererar högst SCR 

(högst nivå på risktagande), givet utfallen i Figur 15, och samtidigt lägst solvenskvot och 

värde på de totala tillgångarna med SCR och FTA borträknad. Utfallet på posterna i Tabell 39 

motsvarar resultatet för viktfördelningen och allokering till respektive tillgång är fördelad 

enlig Tabell 38. 

 
Tabell 38 – Utfallet på tillgångsfördelningen i placeringsportföljen med vikter baserat på portföljen med högst 

SCR. Tabellen illustrerar hur mycket vikt som allokeras till respektive tillgång och dess värde. 

Val av tillgångsfördelning i placeringsportföljen  

Tillgång Vikt Värde 

Aktier på utvecklade marknader 0,0192 57,6223 

Aktier på tillväxtmarknader inklusive onoterade aktier 0,0746 223,8014 

Onoterade aktier 0,1055 316,4750 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot utvecklade marknader 0,1933 579,8127 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot tillväxtmarknader 0,1004 301,2439 

Intressebolag/dotterbolag (minst 20% ägarandel) 0,2004 601,2732 

Räntebärande tillgångar 0-1år 0,0056 16,7127 

Räntebärande tillgångar 1-3år 0,0135 40,4645 

Räntebärande tillgångar 3-5 år 0,0408 122,3160 

Räntebärande tillgångar 5-10 år 0,0282 84,7494 

Räntebärande tillgångar 10+år 0,0377 112,9580 

Ägande i egen kontorsfastighet 0,0823 246,9146 

Övriga direktägda fastigheter 0,0986 295,6562 

Summa 1 3000 
 

Utifrån resultatet i Tabell 39 framgår att stor vikt allokeras till aktietillgångar samtidigt som 

de räntebärande tillgångarna endast står för en liten del av det totala värdet på tillgångarna. 

Värdet på fastighetstillgångarna är ungefär densamma som vid de tidigare simuleringarna. 

Kapitalkravet för fastighetsrisk är således relativt oförändrat.  

 

Studeras resultatet i Tabell 39 går det att utläsa att nästan 70 procent av värdet på tillgångarna 

allokeras till aktietillgångar. Noterbart är också att utfallet för ränterisk blir negativ, då värdet 

på de räntebärande skulderna är större än motsvarnade värde på de räntebärande tillgångarna. 

Stor vikt i aktietillgångar är också den främsta orsaken till värdet på SCR och solvenskvoten. 

Detta går i linje med Koivu, Pennanen och Ranne (2004, 49) och deras resonemang att aktier 

är den tillgångsklass i portföljen som generellt generar högst avkastning på investerat kapital. 

En högre avkastning medför dock en högre nivå av risktagande. Aktier har historiskt sett 

också visat sig vara den klass som implicerar högst risknivå. Utifrån avkastningen på 

tillgångsklasserna i Tabell 35 går det också att utläsa att aktier är den klass med högst 

avkastning.  

 

Stor vikt allokerat i aktietillgångar implicerar ett högt kapitalkrav för aktierisk samtidigt som 

kapitalkravet för motpartsrisk också är avsevärt högre än utfallet i basscenariot enligt Tabell 
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32. Ett högt kapitalkrav för motpartsrisk, i sin tur, har sin grund i att en stor vikt allokeras till 

de aktietillgångarna med högre ratinggrupp enligt Tabell 20 och således högre sannolikhet till 

fallissemang.  

 

Ett högt SCR resulterar i sin tur i värdet på solvenskvoten ligger under den lägsta godkända 

nivån under hela prognostiserade perioden. Detsamma gäller för värdet på de totala 

tillgångarna med SCR och FTA borträknat som också ligger under lägsta godkända nivå 

under hela perioden. Att allokera om tillgångarna och istället välja de tillgångar med låg risk 

är lösning för att sänka kapitalkravet, höja sin solvenskvot och således minska sannolikheten 

att bli insolvens, vilket är ett faktum då kapitalbufferten för försäkringsbolaget ligger under 

solvenskapitalkravet. Denna slutsats stämmer övrerens med Koivu, Pennanen och Ranne som 

menar att en orsak till att allokera om tillgångarna i portföljen är för att undvika risken att bli 

insolvent (Koivu, Pennanen och Ranne, 2004, 46).  

 
Tabell 39 – Illustration av ett basscenario och solvenssituationen för det fiktiva skadeförsäkringsbolaget tre år 

fram i tiden baserat på utfallet på tillgångfördelningen enligt Tabell 39. Vikterna utgör det utfall med högst 

SCR. 

    Basscenario för riskdrivare baserad på viktfördelningen i tillgångsportföljen  
Riskdrivare, variabel  År t År t+1  År t+2 År t+3 

Aktietillgångar  2 143 1 886 1 962 1 746 

Marknadsvärde ränterisk -548 -505 -589 -611 

Inflation 2,00% 2,25% 1,85% 1,55% 

Fastighetstillgångar  114 110 112 106 

Valutaexponering 342 332 358 351 

Volym*standardavvikelse för Premie- och reservrisk 37,8 35,9 36,6 35,2 

Ratinggrupp motpart och obligationer - 2 -1 1 

SCR Marknadsrisk 1009 1016 995 949 

SCR Motpartsrisk 646 868 855 764 

SCR Skadeförsäkringsrisk 191 189 191 187 

SCR Immateriella tillgångar  56 56 56 56 

BSCR 1365 1516 1 491 1 391 

SCR Operativ risk  410 455 447 417 

SCR 1775 1971 1938 1808 

Totala tillgångar 3 000 2754 2791 2 576 

Försäkringstekniska avsättningen, FTA 1 355 1 327 1 372 1 401 

Kapitalbas 1 645 1 427 1 419 1 174 

Solvenskvot  93% 72% 73% 65% 
Totala tillgångar - (SCR+FTA) -130 -544 -519 -634 
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Vikterna i Tabell 40 motsvarar den globala minsta variansportföljen, viktfördelningen för det 

scenario som genererar lägst SCR och samtidigt högst solvenskvot och värde på de totala 

tillgångarna med SCR och FTA borträknad. Scenariot motsvarar det scenario som ligger 

längst till vänster på den effektiva fronten i Figur 15. Utfallet på posterna i Tabell 41 

motsvarar resultatet för viktfördelningen och allokering till respektive tillgång är fördelad 

enlig Tabell 40. 

Tabell 40 – Utfallet på tillgångsfördelningen i placeringsportföljen med vikter baserat på det bästa utfallet, den 

globala minsta variansportföljen, från 5 000 simulerade scenarion. Vikterna motsvarar således den fördelning 

som innefattar lägst nivå på risktagande. Tabellen illustrerar hur mycket vikt som allokeras till respektive 

tillgång och värdet på tillgången. 

Val av tillgångsfördelning i placeringsportföljen  

Tillgång Vikt Värde 

Aktier på utvecklade marknader 0,0956 286,8515 

Aktier på tillväxtmarknader inklusive onoterade aktier 0,0015 4,4746 

Onoterade aktier 0,0195 58,6380 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot utvecklade marknader 0,0071 21,3107 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot tillväxtmarknader 0,0119 35,6859 

Intressebolag/dotterbolag (minst 20% ägarandel) 0,0291 87,4294 

Räntebärande tillgångar 0-1år 0,1157 347,0996 

Räntebärande tillgångar 1-3år 0,1459 437,6819 

Räntebärande tillgångar 3-5 år 0,1236 370,8893 

Räntebärande tillgångar 5-10 år 0,1045 313,3635 

Räntebärande tillgångar 10+år 0,1648 494,4845 

Ägande i egen kontorsfastighet 0,1306 391,9042 

Övriga direktägda fastigheter 0,0501 150,1871 

Summa 1 3000 

 

Enligt Tabell 41 allokeras stor vikt till de räntebärande tillgångarna samtidigt som 

aktietillgångarna endast står för en liten del av det totala värdet på tillgångarna. På så vis finns 

likheter med allokeringen i basscenariot med utfall enligt Tabell 32. Värdet på 

fastighetstillgångarna är ungefär densamma som vid de tidigare simuleringarna. Kapitalkravet 

för fastighetsrisk är således relativt oförändrat. Jämfört med viktfördelningen i Tabell 38 är 

utfallet det omvända.  

 

Värdet på aktietillgångarna enligt Tabell 41 är endast 25 procent av motsvarande värde på 

aktietillgångarna i Tabell 39. Marknadsvärdet på ränterisken är också högre än motsvarnade 

värde i Tabell 39. Jämfört med Tabell 39 är kapitalkravet för marknadsrisk och motpartsrisk 

lägre i Tabell 41. Den främsta orsaken till detta ligger i att värdet på aktietillgångarna är lägre. 

Ett lågt SCR resulterar i en hög solvenskvot under hela prognostiserade perioden. Detsamma 

gäller för värdet på de totala tillgångarna med SCR och FTA borträknat som också ligger över 
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lägsta godkända nivå under hela perioden. Lägst risktagande, lägst SCR, implicerar således 

högst solvenskvot och högst värde på tillgångarna i förhållande till summan av FTA och SCR. 

 

SCR ökar i värde under det första prognostiserade året, främst genom ökat kapitalkrav för 

marknadsrisk och motpartsrisk. Ökat SCR kombinerat med reducerad kapitalbas ger en lägre 

solvenskvot. Den reducerade kapitalbasen beror på minskade tillgångar tillsammans med 

ökade räntebärande skulder under de sista två åren.  

 
Tabell 41 - Illustration av ett basscenario och solvenssituationen för det fiktiva skadeförsäkringsbolaget tre år 

fram i tiden baserat på utfallet på tillgångfördelningen enligt Tabell 41, där vikterna utgör det globala minsta 

variansportföljen. 

Basscenario för riskdrivare baserad på viktfördelningen i tillgångsportföljen  

Riskdrivare, variabel  År t År t+1  År t+2 År t+3 

Aktietillgångar  494 435 452 403 

Marknadsvärde ränterisk 673 730 610 593 

Inflation 2,00% 2,25% 1,85% 1,55% 

Fastighetstillgångar  542 520 531 504 

Valutaexponering 342 332 358 351 

Volym*standardavvikelse för Premie- och reservrisk 37,8 35,9 36,6 35,2 

Ratinggrupp motpart och obligationer - 2 -1 1 

SCR Marknadsrisk 403 588 539 558 

SCR Motpartsrisk 70 218 70 67 

SCR Skadeförsäkringsrisk 191 189 191 187 

SCR Immateriella tillgångar  56 56 56 56 

BSCR 539 763 665 680 

SCR Operativ risk  162 229 200 204 

SCR 701 991 865 885 

Totala tillgångar 3 000 2950 2900 2 835 

Försäkringstekniska avsättningen, FTA 1 355 1 327 1 372 1 401 

Kapitalbas 1 645 1 622 1 528 1 434 

Solvenskvot  235% 164% 177% 162% 
Totala tillgångar - (SCR+FTA) 944 631 663 549 
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Vikterna i Tabell 42 motsvarar viktfördelningen för det scenario som genererar högst 

avkastning, givet utfallen på den effektiva fronten i Figur 15. Tillgångsfördelningen 

motsvarar det utfall längst till höger på den effektiva fronten. Utfallet på posterna i Tabell 43 

motsvarar resultatet för viktfördelningen och allokering till respektive tillgång är fördelad 

enlig Tabell 42. 

 
Tabell 42 – Utfallet på tillgångsfördelningen i placeringsportföljen med vikter baserat på det utfall på den 

effektiva fronten med högst avkastning. Tabellen illustrerar hur mycket vikt som allokeras till respektive tillgång 

och värdet på tillgången 

Val av tillgångsfördelning i placeringsportföljen  

Tillgång Vikt Värde 

Aktier på utvecklade marknader 0,1330 399,1211 

Aktier på tillväxtmarknader inklusive onoterade aktier 0,1217 365,0358 

Onoterade aktier 0,1925 577,3962 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot utvecklade marknader 0,1308 392,2906 

Köpoptioner i aktieindexobligationer mot tillväxtmarknader 0,0917 275,2364 

Intressebolag/dotterbolag (minst 20% ägarandel) 0,0770 230,9020 

Räntebärande tillgångar 0-1år 0,0018 5,3862 

Räntebärande tillgångar 1-3år 0,0443 132,7764 

Räntebärande tillgångar 3-5 år 0,0905 271,5704 

Räntebärande tillgångar 5-10 år 0,0693 207,9512 

Räntebärande tillgångar 10+år 0,0286 85,8725 

Ägande i egen kontorsfastighet 0,0181 54,1748 

Övriga direktägda fastigheter 0,0008 2,2863 

Summa 1 3000 

 

Jämfört med viktfördelningen i basscenariot är vikterna de omvända i Tabell 42 med stor vikt 

allokerat i aktietillgångarna samtidigt som fastighetstillgångarna och de räntebärande 

tillgångarna endast står för en liten del av det totala värdet på tillgångarna. Det sistnämnda 

resulterar i ett negativt värde på marknadsrisk på samma sätt som i Tabell 39. Jämfört med 

viktfördelningen i Tabell 38 är utfallet relativt lika. Detta stärker ytterligare resonemanget att 

aktietillgångar implicerar högre risktagande och således ett högre kapitalkrav för 

försäkringsbolaget samtidigt som större vikt i aktietillgångar också kan resultera i en högre 

total avkastning på portföljen.  

 

Redan vid det första prognostiserade året år sjunker solvenskvoten till en nivå under 100 

procent vid sidan om tillgångarna som minskar och sjunker till en lägre nivå än motsvarande 

värde på summan av SCR och FTA. Den främsta orsaken till detta ligger i att värdet på 

aktietillgångarna sjunker i värde. Då värdet på aktietillgångar initialt stod för närmare 75 

procent av de totala tillgångarna medför nedgången i aktietillgångarna till att värdet på de 

totala tillgångarna minskar i värde med cirka tio procent. Minskade totala tillgångar har som 
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effekt att kapitalbasen minskar. Ökat kapitalkrav för motpartsrisk resulterar i ett högre SCR. 

En försämrad kapitalbas kombinerat med ett högre SCR orsakar den försämrade 

solvenskvoten. Minskade tillgångar, vid sidan om ökat SCR är orsaken till att värdet på 

tillgångarna understiger summan av SCR och FTA.  

 

Solvenskvoten fortsätter ligga på en nivå lägre än 100 procent under de resterande två 

prognostiserade åren. Ett högt SCR kombinerat med fortsatt låg nivå på tillgångarna har som 

effekt att värdet på tillgångarna också fortsätter ligga under summan av SCR och FTA under 

de resterande två åren.   

 
Tabell 43 - Illustration av ett basscenario och solvenssituationen för det fiktiva skadeförsäkringsbolaget tre år 

fram i tiden baserat på utfallet på tillgångfördelningen enligt Tabell 43, där vikterna utgör den fördelning med 

högst avkastning på den effektiva fronten.  

Basscenario för riskdrivare baserad på viktfördelningen i tillgångsportföljen  

Riskdrivare, variabel  År t År t+1  År t+2 År t+3 

Aktietillgångar  2 240 1 971 2 050 1 825 

Marknadsvärde ränterisk -587 -550 -619 -643 

Inflation 2,00% 2,25% 1,85% 1,55% 

Fastighetstillgångar  56 54 55 53 

Valutaexponering 342 332 358 351 

Volym*standardavvikelse för Premie- och reservrisk 37,8 35,9 36,6 35,2 

Ratinggrupp motpart och obligationer - 2 -1 1 

SCR Marknadsrisk 1004 1021 993 953 

SCR Motpartsrisk 335 837 674 603 

SCR Skadeförsäkringsrisk 191 189 191 187 

SCR Immateriella tillgångar  56 56 56 56 

BSCR 1199 1498 1 369 1 290 

SCR Operativ risk  360 449 411 387 

SCR 1558 1948 1780 1677 

Totala tillgångar 3 000 2739 2793 2 568 

Försäkringstekniska avsättningen, FTA 1 355 1 327 1 372 1 401 

Kapitalbas 1 645 1 412 1 421 1 167 

Solvenskvot  106% 73% 80% 70% 

Totala tillgångar - (SCR+FTA) 87 -535 -359 -510 
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7. Diskussion och analys  

 

Nedan följer en kritisk granskning och analys av resultatet. Därutöver diskuteras huruvida väl 

syftet och målen med examensarbetet uppnåtts. 

     

7.1 Disposition 
Som jag tidigare belyst är fokus i examensarbetet inte att undersöka den direkta innebörden 

med Solvens II och effekterna av Solvens II på försäkringsbranschen. Syftet är som tidigare 

nämnts istället att, tillsammans med FCG, skapa en Solvens II-modell som i sin tur skall ge en 

bra första inblick i Solvens II med SCR och ORSA. Avsnittet kommer därför att grundas på 

de modeller och de resultat som tas fram ur examensarbetet. Resultatet skall kritiskt granskas 

och analyseras för att således kunna identifiera relevanta slutsatser från examensarbetet.     

 

Analysen kommer att följa den ordning som resultatet presenteras där fokus först ligger på 

modellen för solvenskapitalkravet som tas fram i samband med det första delmomentet i 

examensarbetet. Därefter analyseras den modell som ligger till grund för ORSA:n och de 

resultat som tas fram och presenteras utifrån ORSA:n. I analysen kommer hänvisningar att 

göras till de tabeller och figurer sin presenteras i resultatet samtidigt som validiteteten i de 

underliggande modellerna granskas utifrån den teoretiska grunden.  

 

De resultat som tas fram i examensarbetet grundar sig på ett fiktivt skadeförsäkringsbolag. 

Detta har som följd att storleken på respektive post i sin tur grundar sig på skattade värden där 

varje värde tas fram genom att studera redan existerade försäkringsbolag och eventuella 

samband för storleken på respektive post mellan olika försäkringsbolag. Eftersom resultaten 

baseras på skattade värden, och inte värden från ett verkligt försäkringsbolag, uppstår 

svårigheter att bedöma validiteten i resultaten utifrån de underliggande värdena. Istället skall 

resultaten analyseras genom att värdera modellen för beräkning av solvenskapitalkravet och 

de moduler som ingår i modellen vid sidan om den modell som ligger till grund för de 

ingående momenten i ORSA:n.  

 

7.2 Solvenskapitalkravet enligt standardformeln  

Excel används för att ta fram en lösning på det första delmomentet i examensarbetet eftersom 

det finns tidigare erfarenhet och förståelse i programmet. Vidare var delar av beräkningen av 

solvenskapitalkravet implementerad sedan tidigare av FCG och fanns tillgänglig som mall 

inför implementeringen av lösningen på delmomentet. Modellen granskas av ansvariga 

handledare, både vid FCG och vid Umeå Universitet. Jag anser därför att validiteten i den 

framtagna modellen är god. En begränsning med programmet är att utformningen baseras på 

ett skadeförsäkringsbolag. Således innehåller modellen inte beräkning av kapitalkrav för 

livförsäkringsrisk samt sjukförsäkringsrisk eftersom de kapitalkraven inte ingår i 

solvenskapitalkravet för skadeförsäkringsbolag. Det finns dock möjlighet att utveckla 

programmet genom att inkludera metoden för de två kapitalkraven.  
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Modellen som tas fram för att beräkna solvenskapitalkravet enligt standardformeln för det 

fiktiva skadeförsäkringsbolaget är, som tidigare nämnts, indelat i ett antal submoduler. Varje 

submodul motsvarar ett av de ingående kapitalkraven vid beräkning av ett totalt 

solvenskapitalkrav. Ett antal antaganden gjordes initialt för att ha möjlighet att sammanställa 

modellen inom den satta tidsramen för examensarbete och innefattar bland annat att värdet 

skattades för några av de underliggande kapitalkrav som behövs för att ta ett totalt 

solvenskapitalkrav. Jag valde således att avvika från några av de metoder för beräkning av 

kapitalkrav som presenterades i det teoretiska avsnittet i rapporten. Detta beror på att några av 

de underliggande posterna är svåra att skatta vilket medför att den metod som presenteras i 

det teoretiska avsnittet inte går att använda. Storleken på kapitalkravet för 

skadeförsäkringsrisk är till stor del baserat på förenklade antaganden och värderat utifrån 

andra verkliga skadeförsäkringsbolag. Detta har som följd att den metod som presenteras i 

avsnitt 2.3.3 om skadeförsäkringsrisk inte används. De resultat som tas fram relaterade till 

skadeförsäkringsrisk och den underliggande metoden för beräkning av kapitalkrav för denna 

submodul är således svåra att analysera.  

 

Utifrån de resultat som presenteras i Avsnitt 6.3 går det att utläsa att marknadsrisk motsvarar 

den största delen av det totala solvenskapitalkravet för skadeförsäkringsbolaget. Från Tabell 

28 framgår att marknadsrisk motsvarar cirka 62 procent av det totala solvenskapitalkravet. 

Enligt Bilaga E utgör marknadsrisk 80 procent av bassolvenskapitalkravet. Jag anser att det är 

rimligt då marknadsrisk enligt EIOPA (2013, 131) uppkommer från svängningar i 

marknadspriser för finansiella instrument där storleken på kapitalkravet i sin tur beror på hur 

stor påverkan nivåförändringar i finansiella variabler har på kapitalkravet. Resultatet går även 

i linje med QIS 5, den femte kvantitativa studien inför införandet av de nya solvenskraven, 

där den största delen av solvenskapitalkravet hos de ingående försäkringsbolagen utgörs av 

marknadsrisk (FI, 2011, 11). Se Bilaga D för en illustration av utfallet på QIS 5. 

 

Tillgångarna hos skadeförsäkringsbolaget är enligt Tabell 34 indelade i tre poster, 

aktietillgångar, räntebaserade tillgångar samt fastighetstillgångar. De tre posterna, i sin tur, är 

de underliggande variablerna vid beräkning av kapitalkrav för aktierisk, ränterisk samt 

fastighetsrisk. Storleken och allokeringen av tillgångarna hos skadeförsäkringsbolaget har 

således en direkt påverkan på storleken på kapitalkravet för marknadsrisk. Storleken och 

allokeringen av skulderna påverkar också storleken på marknadsrisken då skuldposten helt 

består av räntebärande skulder och är således en del av ränterisken som ingår i kapitalkravet 

för marknadsrisk. Storleken på kapitalkravet för marknadsrisk beror därför på 

sammansättningen av både skuldsidan och tillgångssidan samt hur väl de är matchade.  

 

Marknadsrisken är indelat i ett antal risker, där fördelningen i kapitalkrav mellan respektive 

risk presenteras i Tabell 12 och Bilaga C. Aktierisk utgör den största delen av det totala 

kapitalkravet för marknadsrisk. En förklaring kan vara att en stor del av aktietillgångarna är 

placerade i aktier på utvecklade marknader och onoterade aktier, båda med relativt hög 

varians. Samtidigt framgår det av Tabell 2 att korrelationen mellan aktierisk och de övriga 

marknadsriskerna är högre än motsvarande korrelationen mellan de övriga marknadsriskerna. 

Resultatet går även i linje med resultatet från QIS 4, den fjärde kvantitativa studien inför det 
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nya solvenssystemet, där den största delen av marknadsrisken hos de ingående 

skadeförsäkringsbolagen kommer från aktierisk (FI, 2008, 22).  

 

Från Bilaga C går det att utläsa att kapitalkravet för kreditspreadrisk är relativt låg i 

jämförelse med kapitalkravet för aktierisk. En orsak kan vara att den största delen av det 

underliggande marknadsvärdet enligt Tabell 16 är placerat i obligationer med låg sannolikhet 

till fallissemang. Resultatet stämmer överrens med den underliggande metoden för beräkning 

av kapitalkrav för kreditspreadrisk som presenteras i avsnitt 2.3.1.4. Kreditspreadrisk och de 

underliggande faktorerna värderas genom att utsätta respektive faktor för en chock som beror 

på dess kreditvärdighet, sannolikhet till fallissemang. Kreditvärdigheten är direkt avgörande 

för storleken på räntemarginalen då en högre sannolikhet för fallissemang implicerar en högre 

ränta (EIOPA, 2013, 147-155). Obligationer med låg ratinggrupp resulterar i ett lägre 

kapitalkrav vilket också går i linje med utfallet i Tabell 16.  

  

Koncentrationsrisk utgör enligt Tabell 12 och Bilaga C den största delen av marknadsrisk 

bortsett från aktierisk. Koncentrationsrisk är den marknadsrisk där storleken på kapitalkravet 

beror på diversifieringen, hur stor spridningen är mellan olika motparter (EIOPA, 2013, 155). 

Enligt Tabell 18 är det totala värdet på exponeringarna motsvarande värde för tillgångar 

tillhörande kreditspreadrisk, aktierisk och fastighetsrisk. Motparter som tillhör ratinggrupp 1, 

7, 12 samt 18 anses säkrast vilket implicerar lägst risktagande och således även lägst 

kapitalkrav. Motsatt implicerar de motparter som tillhör ratinggrupp 6, 11 och 17 högst 

risktagande och högst kapitalkrav. Motparterna är enligt Tabell 18 förenklat indelade i fem 

motparter där merparten av motparterna tillhör ratinggrupper som anses som säkrast och 

resulterar att kapitalkravet är lågt i förhållande till den relativt begränsade diversifieringen 

mellan olika motparter. Om bolaget valt en bättre diversifiering i portföljen hade 

koncentrationsrisken kunnat reduceras eller i bästa fall helt tas bort.  

 

Ett annat resultat från Tabell 12 och Bilaga C värt att notera är att ränterisk utgör minst andel 

av det totala kapitalkravet för marknadsrisk trots att en stor del av de räntebärande 

tillgångarna enligt Tabell 13 består av tillgångar med kort löptid och således påverkas av en 

större procentuell förändring vid beräkning av ränterisk enligt Tabell 4 och ekvation [8]. En 

orsak kan vara att merparten av de räntebärande tillgångarna har kort löptid och låg duration 

medan motsvarande del av de räntebärande tillgångarna med lång löptid och hög duration är 

liten. Storleken på durationen på tillgångarna har således en direkt påverkan på kapitalkravet 

för de räntebärande tillgångarna. I motsats till de räntebärande tillgångarna är löptiden på de 

räntebärande skulderna lång samtidigt som de reagerar motsatt till de räntebärande 

tillgångarna vid en höjning respektive sänkning av räntan. En nedgång i räntan medför att de 

diskonterade skulderna ökar i värde vid nuvärdesberäkning. Kapitalkravet för ränterisk 

motsvarar denna effekt. Motsatt effekt gäller vid en uppgång av räntan med positiv effekt på 

kapitalkravet. Utfallet på ränterisk beror således på hur långa kassaflödena på de räntebärande 

skulderna är i förhållande till löptiden på de räntebärande tillgångarna. En sämre matchning 

mellan kassaflödena på skulderna och tillgångarna med längre löptider på de räntebärande 

skulderna implicerar ett högre kapitalkrav för ränterisk vilket också framgår av resultatet i 

Tabell 12.  
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Från Tabell 17 går det att utläsa att skadeförsäkringsbolaget endast är utsatt för 

valutaexponering på balansräkningens tillgångssida. Utifrån detta anser jag att utfallet för 

valutarisk är rimligt med störst kapitalkrav vid en valutanedgång. Om bolaget istället matchat 

sin exponering med lika vikt på båda sidor av sin balansräkning kunde kapitalkravet för 

valutarisk reduceras. En nedgång i värdet på en främmande valuta skulle då medföra att 

värdet på de underliggande tillgångarna reduceras samtidigt som värdet de underliggande 

skulderna också reduceras. Nettoeffekten av en nedgång respektive uppgång i värdet på 

valutorna blir då istället skillnaden i värde mellan valutaexponeringen på tillgångssidan och 

skuldsidan av balansräkningen.   

 

Utfallet på kapitalkravet för motpartsrisk blev relativt låg i förhållande till övriga kapitalkrav. 

Orsaken till detta kan ligga i att ratinggrupperna för respektive motpart enligt Tabell 20 är 

relativt låg vilket i sin tur innebär att motsvarande sannolikhet till fallissemang för respektive 

motpart enligt Tabell 8 och 9 är låg. Vidare framgår det från Tabell 20 att marknadsvärdet på 

tillgångarna hos motparter med högre ratinggrupp är lika med noll vilket också kan vara en 

bidragande faktor till det låga kapitalkravet för motpartsrisk. Om sannolikheten till ett 

oförutsett fallissemang hos en motpart är liten kommer risken till förlust och vidare 

kapitalkravet för motpartsrisk att vara liten vilket också går i linje med utfallet i Tabell 20.  

 

Som jag tidigare berört baseras kapitalkravet för skadeförsäkringsrisk främst på antaganden 

vilket gör det svårt att koppla utfallet på denna submodul till den underliggande metod som 

presenterades under avsnitt 2.3.3.  

 

Från tabell 28 går det att utläsa att kapitalkravet för den operativa risken motsvarar 30 procent 

av bassolvenskapitalkravet. Kapitalkravet för operativ risk presenteras i Tabell 27. Då 

storleken på kapitalkravet för operativ risk beror på storleken på BSCR är det svårt att helt 

undvika den operativa risken hos bolaget. Detta anser jag vara rimligt då det går i linje med 

resultatet från seminariet som FCG höll under våren 2014 om operativ riskhantering i 

verksamheten. Under seminariet framgick att kapitalkravet för operativ risk minskas genom 

att minska på bassolvenskapitalkravet. FCG poängterade också att den operativa risken kan 

minimeras genom att minska omfattningen på verksamheten.  

 

7.3 ORSA-prognos med solvenskapitalkrav och kapitalbas 

Excel användes för att ta fram en lösning på det andra delmomentet i examensarbetet eftersom 

det finns tidigare erfarenhet och förståelse i programmet. Vidare var delar av beräkningen av 

solvenskapitalkravet implementerad sedan tidigare av FCG och fanns tillgänglig som mall för 

att ta fram lösningen på delmomentet. Den framtagna modellen i det första delmomentet 

används som grund för att ta fram lösningen på delmoment två genom att använda metoden 

för beräkning av kapitalkravet för de ingående submodulerna när ett framtida prognostiserat 

kapitalkrav beräknas vid basscenariot och det stressade scenariot. Modellen granskas av 

ansvariga handledare, både vid FCG samt vid Umeå Universitet. Jag anser därför att 

validiteten i den framtagna modellen är god. Precis som modellen för beräkning av 
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solvenskapitalkravet är en begränsning med modellen från det andra delmomentet att 

utformningen baseras på ett skadeförsäkringsbolag. Således innehåller modellen inte 

beräkning av kapitalkrav för livförsäkringsrisk samt sjukförsäkringsrisk eftersom dessa 

kapitalkrav inte ingår i solvenskapitalkravet för skadeförsäkringsbolag. Det finns dock 

möjlighet att utveckla programmet genom att inkludera metoden för de två kapitalkraven i 

modellen. En annan begränsning med programmet är att prognostiseringen endast är gjort tre 

år fram i tiden. Orsaken ligger i att de flesta försäkringsbolag som påbörjat implementeringen 

av ORSA i verksamheten har valt att göra de framåtblickande analyserna på en treårsbasis. 

Vidare anser jag att en femårssimulering inte tillför något till de resultat och slutsatser som 

uppkommer från examensarbetet framför en treårssimulering. Modellen kan enkelt utvecklas 

för att skapa prognostiseringar längre fram i tiden än tre år. En prognos fem år fram i tiden 

bygger på samma underliggande metod som den gjorda treåriga prognostiseringen.  

 

Utfallet i både basscenariot och det stressade scenariot anser jag visar på vikten av att 

genomföra en framtida kartläggning av solvenssituationen. Genom att variera 

värdeförändringen på de riskdrivare relevanta för bolaget, kan de på så vis skaffa sig en 

uppfattning om hur verksamheten reagerar på förändringar på marknaden. Därigenom erhålls 

en fördel då det skapas en möjlighet att vara förberedd på framtida förändringar på marknaden 

och förhindra en försämrad solvenssituation som kan bli utfallet vid nedgångar på marknaden. 

Vidare har företaget möjlighet att undersöka hur de reagerar vid ett stressat scenario, då 

riskdrivarna utsätts för ansträngda förhållanden. 

 

Utifrån utfallet på basscenariot i Tabell 32 anser jag att försäkringsbolaget klarar sig relativt 

bra under de tre prognostiserade åren. Det är främst under det första prognostiserade året som 

försäkringsbolaget genomlider nedgångar och försämrade förhållanden. Den främsta orsaken 

ligger i en ökad ratinggrupp för motparterna, en ökning med två nivåer för samtliga motparter. 

Detta resulterar i ökat kapitalkrav för motpartsrisk och marknadsrisk. Tilltagande 

marknadsrisk beror främst på ökat kapitalkrav för koncentrationsrisk och kreditspreadrisk, 

grundat på den ovan nämnda ökningen hos ratinggrupper.  Ett högre värde på SCR under det 

första året är den främsta orsaken till den sänkta solvenskvoten under perioden. För att 

bolaget ska ha möjlighet att förhindra nedgången i solvenskvot krävs att de genomför 

kapitalinjektioner för att på så vis öka värdet på de totala tillgångarna. Därigenom ökar 

bolaget kapitalbas vilket i sin tur leder till en ökad solvenskvot. En annan lösning kan vara att 

allokera om tillgångarna i placeringsportföljen. Om bolaget väljer att omplacera 

aktietillgångarna kan bolaget undvika konsekvenserna av den försämrade kreditvärderingen 

hos motparterna som resultat av försämrad rating hos motparterna. Ökat kapitalkrav för 

koncentrationsrisk kan också förhindras med hjälp av en större diversifiering, spridning, 

mellan motparter. Ökad spridning implicerar ett lägre kapitalkrav eftersom ett fallissemang 

hos en motpart har en mindre påverkan hos bolag som är väl diversifierade. Från Tabell 18 

framgår det att bolaget endast har fem motparter. Om kreditvärdigheten ökar för motparterna 

har det en större effekt på kapitalkravet eftersom antalet motparter är relativt få och 

exponeringen till respektive motpart relativt stor.  

 

Från Tabell 32 går det också att utläsa att ökningen av SCR under det första året reduceras 
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under det andra året tack vare ett mindre påfrestande år där värdeförändringen i riskdrivarna 

är mindre. Dock är solvenskvoten fortfarande lägre än den initiala solvenskvoten, eftersom 

kapitalbasen ligger på en lägre nivå. Solvenskapitalkravet är relativt oförändrad under den 

sista perioden i basscenariot. Kapitalbasen och solvenskvoten sjunker dock, vilket beror på 

totala tillgångarna fortsätter minska i värde. Återigen kan den sänkta solvenskvoten förhindras 

genom att skjuta in mer kapital.  

 

Basscenariot visar på resultatet av försämrad rating hos motparter. Kapitalkravet för 

koncentrationsrisk samt kreditspreadrisk beror båda på kreditvärdigheten hos motparten och 

påverkar utfallet på kapitalkravet för marknadsrisk hos försäkringsbolaget. Som 

försäkringsbolag är det svårt att påverka kreditvärdigheten hos motparterna då de inte har rätt 

att bestämma och värdera respektive motparts sannolikhet till fallissemang.  

 

Utifrån Tabell 33 och det stressade scenariot framgår att det första prognostiserade året 

innebär mindre påfrestningar för bolaget jämför med samma period i basscenariot. Värt att 

notera är att värdet på tillgångarna genomgår en kraftig nedgång under perioden vilket 

grundar sig på en nedgång i värdet på både aktie- och fastighetstillgångarna samtidigt som 

marknadsvärdet för ränterisken också reduceras. Reducerade tillgångar medför att 

exponeringarna relaterade till aktierisk, fastighetsrisk och ränterisk minskar. Minskat värde på 

tillgångarna innebär dock inte ett högre SCR. Solvenskvoten påverkas däremot negativt 

eftersom minskade tillgångar leder till sänkt kapitalbas. En lösning för att förhindra 

nedgången i värdet på tillgångarna är att omallokera tillgångarna i placeringsportföljen. 

Problemet är dock att alla tillgångsklasser genomlider ett negativt år. Minskningen av 

marknadsvärdet för ränterisk resulterar i att värdet på FTA tilltar, vilket också har en negativ 

effekt på solvenskvoten. Skuldsidan består endast av de räntebärande skulderna. En nedgång i 

räntan har därför en större effekt på FTA tack vara växande skulder. Tilltagande storlek på 

skulderna har i sin tur effekten att marknadsvärdet för ränterisken reduceras. På samma sett 

som under det första prognostiserade året i basscenariot beror ökningen i SCR år två i det 

stressade scenariot främst på tilltagande kapitalkrav för motpartsrisk. Under detta år framgår 

det ytterligare en gång hur minskade tillgångar leder till en lägre solvenskvot genom 

reducerad kapitalbas. Samtidigt genererar nedgången i räntan att värdet på FTA ökar 

ytterligare. Återigen kan en bra lösning för att förhindra det ökade kapitalkravet vara att 

allokera om aktietillgångarna och således undvika effekterna av försämrad kreditvärdighet. 

 

Under sista perioden i stressade scenariot ökar BSCR med cirka 50 procent. Den främsta 

orsaken till denna påtagliga ökning ligger i att kapitalkravet för marknadsrisk ökar med 77 

procent vilket i sin tur beror på att kapitalkravet för koncentrationsrisken växer då ratingen för 

motparterna ökar med två nivåer under perioden. Figur 11 illusterar denna försämrade 

solvenssituation. Solvenskvoten sjunker under 100 procent samtidigt som värdet på 

tillgångarna är mindre än summan av värdet på SCR och FTA vilket resulterar i ett negativt 

värde på dessa poster i Tabell 33. Resultatet av detta blir att försäkringsbolaget blir insolvent, 

eftersom kapitalbufferten understiger kapitalkravet. Försäkringsbolaget måste skjuta in mer 

kapital och således öka kapitalbasen och solvenskvoten. En annan lösning kan vara att sänka 

sin riskprofil och på så vis reducera SCR vilket också resulterar i en högre solvenskvot. Det 
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sistnämnda är möjligt genom att allokera mer vikt i räntebärande tillgångar med en lägre nivå 

av risktagande och samtidigt minska mängden kapital i aktietillgångar. 

 

Precis som vid basscenariot framgår det från det stressade scenariot att en försämrad rating 

hos motparter har en stor effekt på bolaget och värdet på SCR och solvenskvoten. Ett tydligt 

exempel på detta är under det sista prognostiserade året där en försämrad kreditrating medför 

att försäkringsbolaget blir insolvent. Ytterligare en slutsats är att mindre totala tillgångar inte 

har en direkt påverkan på kapitalkravet. Däremot har ett sådant utfall en negativ effekt på 

kapitalbasen vilket därigenom sänker solvenskvoten. Stressade scenariot visar också på vikten 

av att ständigt allokera om tillgångarna i placeringsportföljen för att undvika risken att bli 

insolvent. Detta är särskilt tydligt under de ansträngda förhållanden som råder för riskdrivarna 

i det stressade scenariot.   

 

Från Figur 12 går det att utläsa att solvenskvoten totalt sjunker mer under det stressade 

scenariot än vid basscenariot. Utfallet anses som rimligt eftersom riskdrivarna genomlider 

mer påtagliga negativa värdeförändringar i det stressade scenariot än vid basscenariot vilket 

har som effekt att värdet på SCR går upp mer under den prognostiserade perioden i det 

stressade scenariot. Tilltagande SCR resulterar i sin tur i en lägre solvenskvot. Från Figur 13 

går det att utläsa att kapitalbasen generellt genomgår en nedåtgående trend både i båda 

delarna av scenarioanalysen. Nedgången är dock mer påtaglig i det stressade scenariot, vilket 

också framgår av Figur 13. Detta styrker resonemanget kring det snabbare sjunkande 

solvenskvoten i det stressade scenariot. Samma nedåtgående trend gäller för de totala 

tillgångarna enligt Figur 14. Precis som för kapitalbasen minskar även värdet på tillgångarna 

mer jämfört med basscenariot. Minskade totala tillgångar är i sin tur orsaken till den snabbare 

sjunkande kapitalbasen i det stressade scenariot. Detta framgår av Figur 14 och indikerar på 

vikten av att allokera om tillgångarna från år till år, speciellt vid de mer ansträngda 

förhållanden som råder vid det stressade scenariot. Om bolaget väljer att allokera om till 

tillgångarna och sänka sin nivå av risktagande kan bolaget förhindra att solvenskvoten sjunker 

lika påtagligt. Betydelsen av att allokera om tillgångsportföljen blir särskilt påtaglig vid det 

sista prognostiserade året i det stressade scenariot. En omallokering hade kunnat förhindra att 

solvenskvoten sjunker under den lägsta godkända nivån på 100 procent och att bolaget 

därigenom blir insolvent. 

 

7.4 Modellering av tillgångsfördelningar i placeringsportföljen 

Som tidigare nämnts används Matlab och VBA för att simulera scenarion till det tredje 

delmomentet. Matlab används för att ta fram 5 000 möjliga utfall på viktfördelningen i 

tillgångsportföljen. Anledningen till att använda Matlab för denna del av implementeringen 

ligger i att Matlab är särskilt lämpad för denna typ av modellering samtidigt som det finns 

tidigare erfarenheter även i denna programvara. Programmet är relativt litet och begränsat 

vilket i nuvarande utseende gör det svårt att använda det till annat än vid simulering av 

möjliga utfall på en viktfördelning i tillgångsportföljen. Användaren har dock möjlighet att 

själv välja antalet simuleringar vid sidan om antalet tillgångar i tillgångsportföljen, vilket gör 

det möjligt att använda programmet för liknande simuleringar av portföljer med varierat antal 
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olika tillgångar. Modellen granskas av ansvariga handledare, både vid FCG samt vid Umeå 

Universitet.  Jag anser därför jag att validiteten i modellen är god. För fullständig källkod till 

programmet i Matlab, se Bilaga F. En begränsning med programmet är att allokeringen av 

vikterna slumpas. Metoden täcker således inte in alla möjliga utfall på allokeringar. Resultatet 

i Figur 15 motsvarar inte alla utfall i tillgångsportföljen. Anledningen till att använda den 

valda metoden ligger i att syftet med delmomentet är att illustrera hur ett antal olika 

allokeringar påverkar solvenssituationen. Genom att simulera 5 000 möjliga utfall på 

allokeringar erhålls ett bra underlag för att ta fram resultat som speglar verkligheten väl. En 

alternativ lösning är att, givet en allokering, slumpa framtida tillgångsscenarion vilket är 

möjligt genom en ”grid-search”. En sådan metod ger visserligen mer exakta resultat. Dock 

anser jag inte att det arbete som krävs för att ta fram en sådan alternativ lösning tillför något 

till de resultat och slutsatser som framkommit med den valda metoden i examensarbetet. 

Målsättningen med delmomentet är som nämnts att undersöka hur ett antal olika allokeringar i 

tillgångsportföljen påverkar solvenssituationen hos bolaget. Med detta som grund anser jag 

därför att målsättningen med delmomentet är uppnått och de resultat som tagits fram besvarar 

målet med momentet. En annan begränsning med modellen värd att notera är att vikterna på 

de olika tillgångsklasserna varierar lika mycket. Variationen på hur mycket värde som 

allokeras till respektive tillgång är lika stor för alla tillgångar. En alternativ lösning är att 

variationen beror på typ av tillgång, där den vikt som allokeras till fastighetstillgångar som 

exempel varieras mindre än motsvarande vikt i aktietillgångar. Därigenom erhålls en modell 

som bättre speglar ett möjligt verkligt scenario. Jag anser dock att den alternativa lösningen 

inte tillför något som förändrar utfallet på de resultat och slutsatser som tagits fram på 

delmomentet, varvid jag valt att inte använda den alternativa lösningen.  

 

VBA används vid sidan om Matlab för att, med hjälp av de 5 000 möjliga utfall på 

viktfördelningen i tillgångsportföljen, beräkna det initiala kapitalkravet år t för respektive 

submodul vid sidan om ett totalt SCR och värdet på tillgångarna, FTA, kapitalbas samt 

solvenskvoten. Värdena för respektive viktfördelning sparas sedan i en Excelfil. VBA 

används även för att ta fram den effektiva fronten för på alla möjliga kombinationer av risk 

kontra avkastning givet de olika tillgångsklasserna i portföljen och de simulerade utfallen på 

viktfördelningen i portföljen. Se Figur 15 för illustration av de 5 000 genererade utfallen på 

risk kontra avkastning samt den effektiva fronten. Valet av att använda sig av VBA ligger i att 

det är bra lösning för att modellera data som tas fram i Matlab och som finns tillgängligt via 

Excel. Då VBA finns tillgängligt i alla moderna Excelinstallationen är det ett också ett bra 

verktyg om modellen skall användas för vidareutveckling eller i andra liknande modeller. 

Noterbart är att det inte fanns några tidigare erfarenhetet i VBA vilket gör svårare att bedöma 

validiteten i de program som tas fram. Programmen är relativt enkelt utformade och tas fram 

för att enbart passa modellen i examensarbetet. Den enkla karaktären implicerar dock att 

sannolikheten till felaktigheter i den underliggande koden i programmen är lägre än 

motsvarande sannolikhet i mer komplext utformade program. Programmen i VBA granskas 

av ansvariga handledare, både vid FCG samt vid Umeå Universitet. Jag anser därför jag att 

validiteten i de modeller som tas fram är god. En möjlighet till vidareutveckling är att utforma 

programmen så att de kan nyttjas i andra modeller. För fullständig källkod till programmet i 

VBA, se Bilaga G och Bilaga H.     
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Utifrån utfallet på den effektiva fronten i Figur 15 går det att utläsa att ett högre SCR 

resulterar i en högre avkastning. Utfallet anses rimligt eftersom ett högre SCR innebär en 

högre riskprofil och således en högre nivå av risktagande. Jämförs utfallet i figuren med 

utseendet på den effektiva fronten i Figur 8 finns tydliga likheter. Enligt Figur 8 innefattar 

portföljen med en högre standardavvikelse och således högre nivå på risktagande också en 

högre total avkastning. Strategin med hög nivå av risktagande och hög avkastning kan vara 

gynnsam i tider med positiva trender på marknaden eftersom portföljen då kan genera god 

avkastning. Vid negativa trender på marknaden kan strategin ge motsatt effekt då de mer 

volatila tillgångarna tenderar att fluktuera mer och har således större sannolikhet att minska i 

värde. Motsatt förhållande gäller för den allokering som genererar lägst SCR och avkastning. 

Denna strategi är att föredra då marknaden drabbas av nedgångar.         

 

Tabell 34 illustrerar den underliggande viktfördelningen i den tillgångsportfölj som ligger till 

grund för resultatet i det första delmomentet. Från Tabell 34 går det att utläsa att störst vikt 

allokeras till de räntebärande tillgångarna, främst de med löptider upp till fem år. Vid en 

jämförelse mellan utfallet på SCR i delmoment ett enligt Tabell 28 och utfallet i Tabell 37, 

där vikterna baseras på att lika vikt allokeras till varje tillgång i placeringstillgången, framgår 

det att SCR är betydligt högre i Tabell 37. En orsak till detta ligger i att större vikt allokeras 

till aktietillgångar samtidigt som mindre vikt allokeras till de räntebärande tillgångarna. Det 

sistnämnda resulterar i att marknadsvärdet för ränterisken reduceras. Tilltagande 

aktietillgångar innebär ett högre kapitalkrav för marknadsrisk och motpartsrisk vilket i sin tur 

ligger till grund för ett högre BSCR och SCR. Resultatet stärker resonemanget att större vikt i 

aktietillgångarna resulterar i högre risktagande och således högre solvenskapitalkrav. 

Aktietillgångarna medför, förutom en högre risk, även en högre avkastning. Detta framgår av 

Tabell 35 där avkastningen för respektive tillgång i tillgångsportföljen presenteras. 

Avkastningen är visserligen skattad. Dock är de skattade värdena framtagna utifrån Koivu, 

Pennanen och Ranne och den sammanställning de gjort över den årliga medelavkastningen på 

tillgångsklassena kontanter, obligationer, lån, aktier samt fastigheter där utfallet baseras på 

1000 stycken 20-årssimuleringar. Den högre avkastningen på aktietillgångarna resulterar i att 

portföljer med mer vikt i denna tillgångsklass har en större total avkastning. Detta framgår av 

utfallet i Tabell 43 där vikterna enligt Tabell 42 motsvarar viktfördelningen för det scenario 

som genererar högst avkastning och motsvarar det utfall längst till höger på den effektiva 

fronten i Figur 15. Enligt tabellen allokeras mycket vikt till alla typer av aktietillgångar 

samtidigt som en jämförelsevis liten del av tillgångarna allokeras i räntebärande tillgångar och 

fastighetstillgångar.  

 

I motsats till utfallet för portföljen med högst avkastningen illustrerar viktfördelningen i 

Tabell 40 den globala minsta variansportföljen, det scenario som genererar lägst SCR och 

samtidigt högst solvenskvot och värde på de totala tillgångarna med SCR och FTA borträknad 

enligt Tabell 41. Scenariot motsvarar det scenario som ligger längst till vänster på den 

effektiva fronten i Figur 15. Den främsta orsaken till den låga nivån på SCR grundar sig på 

allokeringen i tillgångsportföljen, vilket resulterar i ett lågt kapitalkrav för marknadsrisk och 

motpartsrisk jämfört med utfallet i Tabell 43. Utifrån Tabell 40 genererar större vikt i 
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räntebärande tillgångar ett lägre SCR samtidigt som mer vikt i aktietillgångar enligt Tabell 43 

implicerar ett högre SCR. 

 

Från Tabell 41 går det att utläsa att viktfördelningen resulterar i lägst SCR av de 5 000 

simulerade utfallet vilket i sin tur ger den högsta initiala solvenskvoten, långt över lägsta 

godkända nivå på 100 procent. Solvenskvoten ligger kvar på en hög nivå under hela 

prognostiserade perioden. Detsamma gäller för värdet på tillgångarna med SCR och FTA 

borträknat som också ligger en stabil nivå över den lägsta godkända nivån. En låg riskprofil 

medför, förutom ett lågt SCR, en hög solvenskvot och högt värde på tillgångarna med SCR 

och FTA borträknat. Detta anses som rimligt då solvenskvoten enligt ekvation [1] är 

förhållande mellan kapitalbasen och SCR hos bolaget. Om nivån på kapitalbasen hålls 

konstant ger ett lägre SCR en högre solvenskvot. Detsamma gäller för värdet på tillgångarna 

med SCR och FTA borträknat. Ett lägre SCR resulterar i ett högre värde på denna post.  En 

högre nivå på SCR ger motsatt en lägre solvenskvot och nivå på tillgångarna i förhållande till 

summan av SCR och FTA, vilket framgår av Tabell 43. En tilltagande riskprofil hos 

försäkringsbolaget har således effekten att solvenskvoten riskerar att sjunka under lägsta 

godkända nivå eftersom en högre riskprofil implicerar ett högre SCR och därigenom ett sämre 

förhållande mellan kapitalbas och SCR.  

 

En annan sak värt att notera vid en jämförelse mellan resultatet i Tabell 41 och 45 är att mer 

vikt i aktietillgångar resulterar i att värdet på tillgångarna sjunker snabbare då marknaden 

genomlider en nedgående trend. Mer vikt i aktietillgångarna leder enligt Tabell 42 till att 

storleken på värdeförändringen på de totala tillgångarna är större än utfallet då lite vikt 

allokeras i aktietillgångar enligt Tabell 40. Fallande värde på de totala tillgångarna har i sin 

tur effekten att värdet på kapitalbasen och således solvenskvoten sjunker. Detta stärker 

ytterligare antagandet att större vikt i aktietillgångar leder till en försämrad solvenskvot och 

ökad sannolikhet till att försäkringsbolaget blir insolvent.    

 

Jämfört med utfallet på SCR enligt Tabell 41 ligger VaR för SCR mycket högre. Jag anser 

detta som rimligt då utfallet i Tabell 41 baseras på den globala minsta variansportföljen, den 

portfölj som med lägst nivå av risktagande. Jämfört med värdet på SCR i Tabell 43 som 

baseras på utfallet med högst avkastning ligger även värdet på value at risk, VaR, för SCR 

högre på alla tre undersökta konfidensnivåer. Enligt Tabell 36 är solvenskvoten och värdet på 

tillgångarna med SCR och FTA borträknat över lägsta godkända nivå för VaR med 95 

procent konfidensnivå. För VaR på 99 samt 99,5 procent konfidensnivå är nivåerna under den 

lägsta godkända nivån. Brytpunkten för både solvenskvoten samt värdet på de totala 

tillgångarna med SCR och FTA borträknat sker vid utfall 138 av 5 000, då de är sorterade 

efter storlek, vilket innebär att utfallet vid 137 av de 5 000 simulerade utfallen på 

viktfördelningar är under lägsta nivå.  
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8. Avslutning 

 

Avsnittet redogör för slutsatserna från examensarbetet, baserat på de resultat och de modeller 

som tagits fram utifrån den givna problemformuleringen. Avslutningsvis kartläggs 

möjligheten för vidareutveckling.    

 

8.1 Slutsats 
Utifrån de resultat som presenteras går det att utläsa att marknadsrisk motsvarar den största 

delen av det totala solvenskapitalkravet för skadeförsäkringsbolaget i examensarbetet. 

Tillgångarna är indelade i tre poster, aktietillgångar, räntebaserade tillgångar och 

fastighetstillgångar. Storleken och allokeringen på tillgångarna har en direkt påverkan på 

storleken på kapitalkravet för marknadsrisk. 

 

Utfallet i scenarioanalysen med basscenario och stressat scenario visar på vikten att 

försäkringsbolag genomför en framtida kartläggning av solvenssituationen. Genom att variera 

värdeförändringen på de riskdrivare relevanta för bolaget, kan de på så vis skaffa sig en 

uppfattning om hur verksamheten reagerar på förändringar på marknaden.  

 

Resultaten belyser att den kombination av tillgångar i tillgångsportföljen som genererar lägst 

solvenskapitalkrav, SCR, för försäkringsbolaget är portföljen med lägst avkastning och lägst 

riskprofil. Denna strategi resulterar även i en hög solvenskvot.  Motsatt gäller att portföljen 

med högst avkastning även implicerar högst nivå på risktagande, högst SCR, vilket också 

leder också till fallande solvenskvot och därigenom en högre sannolikhet för 

försäkringsbolaget att bli insolvent.  

 

Mer vikt allokerat i tillgångar med hög avkastning och varians, såsom aktietillgångar, 

genererar ett högre SCR och därigenom en lägre solvenskvot. Effekten är särskilt påtaglig i 

tider med negativa trender på marknaden, då volatila tillgångar har större sannolikhet att 

minska i värde vilket i sin tur ökar sannolikheten att bolaget blir insolvent. Under gynnsamma 

tider, med positiva trender på marknaden, kan företaget gynnas av strategin med en hög 

avkastning på tillgångsportföljen. Motsatt gäller att mer vikt allokerat i tillgångar med låg 

avkastning, såsom räntebärande tillgångar, genererar ett lägre SCR och en högre solvenskvot. 

Denna strategi är att föredra då marknaden drabbas av nedgångar.       

 

Kreditvärdigheten, sannolikheten till fallissemang, hos motparten är direkt avgörande för 

storleken på kapitalkravet. Examensarbetet visar på utfallet av en försämrad rating, sänkt 

kreditvärdighet, hos motparterna. Försämrad rating hos motparter kan resultera i en ökning av 

kapitalkravet för motpartsrisk samtidigt som kapitalkraven för koncentrationsrisk och 

kreditspreadrisk även påverkas. Koncentrationsrisk kan dock minimeras genom tillräckligt 

god diversifiering, spridning mellan olika motparter.  
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Utfallet av förändringar i nivån på räntan beror på fördelningen mellan löptider för de 

räntebärande tillgångarna och skulderna hos försäkringsbolaget. För skadeförsäkringsbolaget 

resulterar en sänkning av räntenivån till att storleken på skulderna stiger, då 

diskonteringsräntan minskar i värde. Tilltagande skulder resulterar i sin tur i försämrat 

marknadsvärde för ränterisk, minskad differens mellan marknadsvärdet på de räntebärande 

tillgångarna och skulderna. En större skuldpost leder också till högre FTA vilket i sin tur 

medför en lägre kapitalbas och således lägre solvenskvot.  

 

Minskade tillgångar resulterar till en försämrad solvenskvot. Mindre totala tillgångar behöver 

visserligen inte ha en direkt effekt på kapitalkravet. Däremot har ett sådant utfall en negativ 

effekt på kapitalbasen genom att skillnaden mellan tillgångar och skulder reduceras. Minskad 

kapitalbas resulterar i sin tur till ett försämrat förhållande mellan kapitalkrav och kapitalbas 

vilket därigenom sänker solvenskvoten.  

 

Examensarbetet visar även på vikten av att allokera om tillgångarna i tillgångsportföljen. 

Vikten av omallokering är särskilt påtaglig under tider då värdet på tillgångarna genomlider 

nedgångar, såsom under de ansträngda förhållanden som råder under det stressade scenariot i 

ORSA:n. Om bolaget, istället för att låsa sin initiala allokeringsstrategi, väljer att allokera om 

tillgångarna minskar risken till fallande solvenskvot och därigenom risken att bli insolvent.  

 

8.2 Möjligheter till vidareutveckling 

I avsnittet presenteras de möjligheter som finns till vidareutveckling av modellerna i 

examensarbetet.    

 

 En modell som även inkluderar beräkning av kapitalkrav för liv- och 

sjukförsäkringsrisk vilket möjliggör att modellen kan nyttjas för de försäkringsbolag 

där det totala solvenskapitalkravet även beror av kapitalkravet för liv- och 

sjukförsäkringsrisk. 

 

 En modell där basscenario och stressat scenario i ORSA:n prognostiserar utvecklingen 

för försäkringsbolaget mer än tre år fram i tiden. Ett alternativ är att användaren själv 

gör detta val. Således skapas en modell där den prognostiserade längden beror på 

användaren. 

  

 En modell som täcker in fler allokeringar med hjälp av en ”grid-search”. En sådan 

metod använder givna allokeringar för att därigenom slumpa fram framtida scenarion 

på tillgångsfördelningen. 

 

 En modell där vikterna på de olika tillgångsklasserna varierar är olika mycket. 

Variationen beror på typ av tillgång, där vikten som allokeras till fastighetstillgångar 

som exempel varieras mindre än motsvarande vikt i aktietillgångar. Därigenom erhålls 

en modell som bättre speglar ett möjligt verkligt scenario.  
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 Möjlighet att allokera om tillgångarna i tillgångsportföljen för varje prognostiserat år i 

basscenariot och det stressade scenariot. En sådan utveckling gör det möjligt att 

undersöka olika strategier och hur de inverkar på bolaget. Den nuvarande modellen 

tillåter inte användaren att ändra allokeringen av tillgångarna som gjordes initialt. 

 

 Mer exakta beräkningar av de ingående kapitalkraven i solvenskapitalkravet och 

mindre metoder med kapitalkrav baserade på skattningar. En sådan modell kräver 

dock en mer ingående kartläggning av försäkringsbolaget. 

 

 Mer generella program i VBA med bredare användningsområde. Programmen är i 

deras nuvarande form relativt enkelt utformade och framtagna för att endast passa för 

modellen i examensarbetet.  
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Korta marknadsräntan 

10. Bilagor 

 

Nedan presenteras de bilagor som används i examensarbetet. Här presenteras de delar av 

arbetet som inte är nödvändig för att förstå innehållet i rapporten men som däremot kan ses 

som ett komplement till övrig information.         

 

     

10.1 Bilaga A  
 
 

 

Bilaga A – Utveckling för den korta marknadsräntan under åren 1987 till 2013. Bilden illustrerar medelvärdet 

för den tvååriga statsobligationsräntan (SE GVB 2Y) (Sveriges Riksbank, 2014).  
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10.2 Bilaga B 
 

 

Bilaga B – Utveckling för den långa marknadsräntan under åren 1987 till 2013. Bilden illustreras medelvärdet 

för den tioåriga statsobligationsräntan (SE GVB 10Y) (Sveriges Riksbank, 2014b.) 
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10.3 Bilaga C 
 

 

 
Bilaga C - Sammanställning av marknadsrisk och de ingående riskerna i denna submodul samt kapitalkravet för 

respektive typ av risk. Vidare illustreras diversifieringseffekten och storleken på denna post.  
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10.4 Bilaga D 
 

 

 
Bilaga D – Sammanställning av QIS 5 med illustration av de ingående submodulerna i solvenskapitalkravet och 

storleken på respektive modul i förhållande till det totala kapitalkravet. För skadeförsäkringsbolag utgör 

marknadsrisk största delen av det totala solvenskapitalkravet (FI, 2011, 11).  
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10.5 Bilaga E 
 

 

 
Bilaga E - Sammanställning av bassolvenskapitalkravet och de ingående submodulerna, samt kapitalkravet för 

respektive submodul. Vidare illustreras diversifieringseffekten och storleken på denna post.  
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10.6 Bilaga F 
 

 

function weights = Weight_Calc(n,m) 

  
%Funktion som, givet ett antal scenarion, beräknar vikterna för  

%tillgångarna i tillgångsportföljen.  

%Funktionen simuerar n stycken scenarion för m stycken tillgångar.  

  

%Skapar en m x n -matris med m rader och n kolumner. 

weights = zeros(m,n); 

  
%För varje n stycken scenarion genereras m stycken vikter för tillgångarna 

%i tillgångsportföljen, givet att summan av vikterna ej får överskrida ett. 

for i = 1:n 

    W = rand(m,1); 

    WSum = sum(W); 

    weights(:,i) = W ./ WSum; 

end 

  
%Sparar undan vikterna för alla n scenarion i en excelfil.  

Filename = 'weights.xlsx';  

xlswrite(Filename,weights) 

  

end 
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10.7 Bilaga G 
 

Sub Weight_Looper() 

'Program som loopar över ett givet antal kombinationer av viktfördelningar 

mellan tillgångarna i placeringsportföljen. För varje kombination beräknas 

storleken på SCR och kapitalkrav för respektive av de ingående submodulerna 

vid sidan om värdet på kapitalbas, FTA, solvenskvot och summan av 

tillgångarna med SCR och FTA borträknat. För respektive tillgångsallokering 

beräknas storleken på portföljavkastningen.' 

Dim rRng As Range 
Dim rCol As Range 
Dim rCell As Range 
Dim h As Integer 
Dim i As Integer 
Dim j As Integer 
h = 3000 
i = 14 
Set rRng = Blad6.Range("N8:GJU20") 

For Each rCol In rRng.Columns 
      j = 17 
      For Each rCell In rCol.Rows 
          Blad6.Cells(j, 9).Value = rCell 
          Blad6.Cells(j, 10).Value = rCell * h 
          j = j + 1 
      Blad6.Cells(21, i).Value = Blad6.Cells(31, 3).Value 
      Blad6.Cells(22, i).Value = Blad6.Cells(32, 3).Value 
      Blad6.Cells(23, i).Value = Blad6.Cells(33, 3).Value 
      Blad6.Cells(24, i).Value = Blad6.Cells(34, 3).Value 
      Blad6.Cells(25, i).Value = Blad6.Cells(35, 3).Value 
      Blad6.Cells(26, i).Value = Blad6.Cells(36, 3).Value 
      Blad6.Cells(27, i).Value = Blad6.Cells(37, 3).Value 
      Blad6.Cells(28, i).Value = Blad6.Cells(41, 3).Value 
      Blad6.Cells(29, i).Value = Blad6.Cells(42, 3).Value 
      Blad6.Cells(30, i).Value = Blad6.Cells(30, 11).Value 
      Next rCell 
      i = i + 1 
Next rCol 
 
End Sub 
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10.8 Bilaga H 
 

Sub Efficient_Frontier() 
 
'Program som tar fram den effektiva fronten för ett utvalt antal simulerade 

ufall på tillgångsfördelningen i placeringsportföljen. I programmet används 

en loop som sorterar bort de ineffektiva kombinationerna och väljer de 

kombinationer som, givet ett värde på SCR, genererar högst avkastning på 

portföljen. Programmet sorterar även bort de kombinationer vars värde på 

solvenskvot understiger 100 procent vid sidan om de kombinationer vars 

värde på tillgångarna understiger summan av SCR och FTA.' 

 
Dim rCell As Range 
Dim rRng As Range 
Dim i As Integer 
 
i = 14 
Set rRng = Blad6.Range("N43:GJU43") 
    
For Each rCol In rRng.Columns 
    For Each rCell In rCol.Rows 
        If Blad6.Cells(44, i).Value < Blad6.Cells(44, 12).Value Then 
        If Blad6.Cells(45, i).Value > Blad6.Cells(45, 12).Value Then 
        If Blad6.Cells(46, i).Value > Blad6.Cells(46, 12).Value Then 
        Blad6.Cells(51, i).Value = Blad6.Cells(43, i).Value 
        Blad6.Cells(52, i).Value = Blad6.Cells(44, i).Value 
        Blad6.Cells(44, 12) = Blad6.Cells(44, i).Value 
        End If 
        End If 
        End If  
    Next rCell 
    i = i + 1 

Next rCol 
 
End Sub 


