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Sammanfattning 
 
I ett direktförsäkringsbolag finns ett flertal risker som måste tas i beaktande. En av dessa 
risker är återförsäkringsrisker. För att ett direktförsäkringsbolag ska kunna ta emot vissa typer 
av direktförsäkringar måste riskerna med dem reduceras på ett eller annat sätt. Vanligen görs 
detta genom olika former av återförsäkringsförbindelser och kontrakt.  
 
Den riskaptit som direktförsäkringsbolaget har fastställt är en avgörande faktor för hur mycket 
som ska återförsäkras. Riskaptiten fastställs utifrån bolagsordningen, ledningens direktiv samt 
genom den lag som reglerar självbehållet. Kontraktens omfattning bestäms sedan med hjälp 
av flertalet olika beräkningar och modeller där Estimated Maximum Loss (EML) är en av de 
vanligaste. EML är den maximala skada som ett eller flera försäkringsobjekt beräknas kunna 
drabbas av. Beräkningar av detta slag är sällan exakta och skadan kan givetvis bli större än 
beräknat, vilket leder till ett så kallat EML-genombrott. Sådana genombrott kan, beroende på 
återförsäkringskontraktets utformning, få stora konsekvenser för direktförsäkringsbolaget. 
 
Då försäkringsbranschen är en föränderlig marknad krävs att beräkningarna och modellerna 
följer med utvecklingen i samhället, men så är inte alltid fallet. Marknaden hinner inte alltid 
med i den snabba utvecklingen och reagerar ofta för sent, oftast då problemet redan är ett 
faktum. Den senaste tidens utveckling har inneburit att försäkringsriskerna blivit allt större, 
vilket i sin tur leder till att direktförsäkringsbolagen måste återförsäkra mer. Mer fokus måste 
på så sätt läggas på valet av återförsäkringsbolag och när det gäller valet av rätt 
återförsäkringsform.  
 
Den nedåtgående trenden i rating på senare år har gjort det svårt för många direktförsäkrings-
bolag i samband med valet av återförsäkringsbolag. Vissa har blivit tvungna att använda sig 
av återförsäkringsbolag som har rating under den nivån som ledningen egentligen kräver. 
Detta innebär att risken för utebliven betalning blir större. Trots att direktförsäkringsbolaget 
då har möjlighet att säkra kapital genom så kallade letter of credit, utnyttjas inte denna 
möjlighet särskilt ofta, troligen på grund av de höga kostnaderna som det innebär. Ett ökat 
användande av letter of credit skulle kunna minska antalet uteblivna ersättningar från 
återförsäkringsbolagens sida. 
 
Då återförsäkringsmarknaden inte styrs av några specifika lagar blir etik och moral viktiga i 
sammanhanget. Förtroende för den motsatta parten är mycket viktigt om förbindelsen ska vara 
värdefull för de inblandade parterna. Konsekvenserna kan bli stora för ett bolag som 
åsidosätter sina förpliktelser. För ett återförsäkringsbolag som inte betalar ut ersättning, kan 
det innebära att bolaget inte får teckna några nya förbindelser, då ryktet på marknaden sprider 
sig snabbt.  
 
Finansinspektionen utför tillsyn av försäkringsbolag i samband med återförsäkring. Åsikterna 
huruvida Finansinspektionens kontroll är tillräcklig eller inte går isär. Vissa menar att i 
jämförelse med brittiska Financial Supervisory Authority (FSA) så är Finansinspektionens 
kontroll mildare, medan andra anser att den håller samma nivå som den brittiska, däribland 
Finansinspektionen själv. Ett av de största problemen för Finansinspektionen är att det är svårt 
att upparbeta den expertis som krävs. Direktförsäkringsbolaget kommer alltid att veta mer om 
sina egna risker och därmed om sitt återförsäkringsbehov, vilket alltid kommer vara ett 
problem för Finansinspektionen. År 2004 utförde Finansinspektionen en större kontroll, där 
det främsta syftet var att få ökad kunskap. Den nya EU-standard som håller på att arbetas fram 
ska förhoppningsvis leda till mer tillfredställande tillsyn. 



  

Abstract 
 
To be able to sign high- risk insurances the insurance company must reduce the risk in one 
way or another. This is normally done with reinsurance.  
 
The maximum risk the insurer is capable of is of crucial importance for how much 
reinsurance the company should sign up for. This is determined on the basis of the article of 
association, the management's directives and through laws that regulates the net retention. The 
extent of the contract is determined with different calculations and models, where Estimated 
Maximum Loss (EML) is one of the most common. EML is the maximum damage that one or 
several insurance items can assume. Calculations of this kind are seldom exact and the 
damage can of course become larger than expected, which leads to EML failure. Such failure 
can cause big consequences for the insurer, depending on the form of the reinsurance. 
 
The insurance industry is a changeable industry, which requires that the calculations and the 
models follow the social development, but that is not always the case. The industry does not 
always manage the fast development and often reacts too late, normally when the damage 
already has occurred. Recent development has lead to larger insurance risks, which means that 
the insurer must sign for more reinsurance. They must therefore pay more attention on 
choosing the correct reinsurance and reinsurer.  
 
As a result of the decrease in rating lately, many insurance companies have problems to 
choose the correct reinsurer. Some of the insurers are forced to use a reinsurer with a lower 
rating then the management team actually requires. In these cases the insurance company has 
the possibility to demand a letter of credit from the reinsurer. Increased use of letter of credit 
may result in fewer reinsurance companies that commit breach of contract. 
 
There is no specific law that governs the reinsurance industry, therefore ethics and moral 
become important in the context. Confidence is the key word if the contract should be 
valuable for the involved parties. The consequences can however become serious for the part 
who commits breach of contract. 
 
The Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA) performs monitoring of the insurance 
companies in connection with reinsurance. The opinion between the insurance companies 
differs when it concerns whether the SFSA's control is satisfactory or not. Some companies 
think that compared with the British Financial Supervisory Authority (FSA) the SFSA’s 
control is gentle, while other think that it is equivalent to the FSA. The SFSA means that it 
holds the same level. The problem for the SFSA is however that it is difficult to have the 
expertise that is required. The insurance company will always know more about its own risks 
and thereby about their reinsurance, which is the permanent problem for the SFSA. During 
2004 the SFSA performed a control of the reinsurance industry, where the main aim was to 
increase the knowledge. The new EU-standard will hopefully lead to more satisfaction when 
it comes to monitoring. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  
 
Varje dag kommer människor i ständig kontakt med den moderna tekniken och dess 
produkter, såsom kärnkraft, olja och telekommunikation. Utvecklingen i samhället gör att 
denna teknik blir alltmer komplicerad och avancerad. Produkterna kan därför i sig själva 
representera stora värdekoncentrationer och risker och samhället ställer därför allt högre krav 
på producenternas ansvarstagande för tekniken, produkterna och miljön. Detta leder i sin tur 
till ett ökat krav på försäkring och genom den moderna teknikens utveckling så har 
försäkringsbeloppen successivt blir allt högre. (Gustafsson, sid. 7, 2000) Effekten av 
exempelvis terroristattacken i New York under år 2001 blev förödande och kostade 
försäkringsbranschen mer än 40 miljarder USD enligt Swiss Re1. 
 
Stigande försäkringsbelopp och ersättningsnivåer gör att försäkringsbolagen får ännu svårare 
att ensamma klara av riskerna som finns med direktförsäkring, till exempel katastrofrisker. 
Dessa risker kan försäkringsbolagen hantera på flera olika sätt, men det vanligaste sättet är att 
försäkra dem i sin tur, det vill säga via återförsäkring. 
 
Återförsäkring innebär att ett direktförsäkringsbolag2 återförsäkrar delar av eller hela 
försäkringsrisken i ett återförsäkringsbolag3, vilket medför att de kan ta sig an större 
åtaganden från försäkringstagaren. Återförsäkringen kan anta ett flertal former och behovet 
kan beräknas på många olika sätt. 
 
Förr var det vanligt att återförsäkring skedde genom att direktförsäkringsbolag bytte 
försäkringsrisker med varandra. Det var en naturlig riskspridning där inga kassaflöden skedde 
mellan bolagen. Bedömningarna av hur mycket återförsäkring som skulle köpas gjordes bland 
annat genom att se hur andra bolag gjorde samt genom att se över hur mycket skador som det 
egna bolaget haft året innan. (Areskoug, Trygg-Hansa, 2005) Med åren har återförsäkring 
utvecklats och innefattar nu mer komplicerade beräkningar. 
 
Beräkningarna är ett försök att efterlikna verkligheten och innefattar flera osäkerhetsmoment. 
De uppdateras ständigt, men ändå är det alltid någon faktor som förbises. Det senaste 
exemplet är orkanen Katrina i USA år 2005, där dammbarriärerna brast i samband med 
orkanen, något som beräkningarna förbisett. Effekterna av Katrina kommer att bli mycket 
stora - troligtvis de största i branschens historia. 
 
En följdeffekt av stora exponeringar blir att ratingbolagen sänker försäkringsbolagens rating 
och idag finns det få bolag med rating AAA4. En av de faktorer som påverkar ratingen är 
återförsäkringsbolagens security5. Den försämrade kapitalstyrkan får därför stora 
konsekvenser för direktförsäkringsbolagen, då de är beroende av att återförsäkringsbolagen 
kan infria sina åtaganden. 

                                                 
1 Det andra största återförsäkringsbolaget i världen 
2 Direktförsäkringsbolag: Ett försäkringsbolag som hos annat försäkringsbolag återförsäkrar större eller mindre 
del av sin direktförsäkringsaffär 
3 Återförsäkringsbolag: Försäkringsbolag som tar emot återförsäkring från direktförsäkringsbolaget eller från 
andra återförsäkringsbolag 
4AAA: Den högsta rating som ges av Standard & Poor´s 
5 Security: Ett återförsäkringsbolags kvalitet mätt i kapitalstyrka (solvens) 
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Denna utveckling gör att det blir allt viktigare för direktförsäkringsbolagen att bedöma vilka 
återförsäkringsbolag som ska användas, samt att bedöma riskerna med att stora skador kan 
inträffa. Beräkningarna utvecklas hela tiden, men innefattar ändå osäkerheter. Försäkrings-
branschen måste kontinuerligt arbeta för att reducera riskerna med återförsäkring. 

1.2 Problematisering 
 
I ett direktförsäkringsbolag finns ett flertal risker som måste tas i beaktande. De riskerna är 
framförallt kredit- och motpartsrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker, operativa risker, 
teckningsrisker, reservsättningsrisker, matchningsrisker samt återförsäkringsrisker. Denna 
uppsats kommer att behandla de återförsäkringsrisker som kan uppstå för direktförsäkrings-
bolag i samband med skadeförsäkringar.  
 
Då ett direktförsäkringsbolag ska ingå en återförsäkringsförbindelse måste ett flertal aspekter 
beaktas. Det första steget i processen är att bestämma vilket självbehåll6 direktförsäkrings-
bolaget kan acceptera. Självbehållet är styrt av lagen och bolagsordningen, och det är bland 
annat utifrån dessa bestämmelser som styrelsen fastställer det självbehåll som direkt-
försäkringsbolaget ska inneha. Det valda självbehållet är därför inte alltid det optimala utifrån 
en aktuariesynpunkt, det vill säga självbehållet kanske skulle sättas till något annat belopp om 
bolagen enbart utgick från kalkyleringar. Vid valet av självbehåll måste en avvägning ske om 
det ska vara högt eller lågt. En felavvägning kan innebära att riskerna blir onödigt stora, 
genom att bolaget själv får betala skadorna eller att kostnaderna för återförsäkring blir för 
höga.  
 
Fastställandet av självbehållet innebär att direktförsäkringsbolaget får vetskap om hur mycket 
av försäkringsriskerna som de kan stå för själva. För belopp som överstiger självbehållet bör 
återförsäkring köpas. Statistiska beräkningar görs på hur ofta en skada förväntas inträffa, 
utöver det används även andra typer av beräkningar och modeller för att fastställa risken. Med 
stöd av beräkningarna görs en avvägning av hur mycket direktförsäkringsbolaget måste 
återförsäkra. Beräkningar görs på olika sätt beroende på försäkringsgren7 och det finns ett 
flertal olika modeller, även inom samma gren. Modeller som syftar till att beräkna samma 
risker ger inte alltid samma resultat. Frågan är hur direktförsäkringsbolaget ska gå tillväga för 
att göra så korrekta beräkningar som möjligt och för att reducera riskerna med att göra fel val.  
 
Nästa steg i processen är att gå ut på marknaden och hitta lämpliga återförsäkringsbolag. Det 
finns många olika faktorer att titta på i detta skede, men den främsta är ratingen. De senaste 
åren har ratingen gått ner, vilket gör att även om bolaget har en bestämmelse om lägsta rating 
som får accepteras, så tvingas bolagen ibland göra undantag. Detta medför att även andra 
faktorer blivit viktiga, faktorer som exempelvis företagets position och dess struktur. Det är 
intressant att belysa hur mycket direktförsäkringsbolagen förlitar sig på ratinginstituten, 
eftersom ratingen kan ändras mycket fort. Frågan kan även ställas hur tillförlitlig ratingen 
egentligen är? Det är också intressant att se över hur direktförsäkringsbolaget försöker 
reducera de kreditrisker och andra risker som kan uppstå i samband med en 
återförsäkringsförbindelse. 
 

                                                 
6 Självbehåll: Det högsta ansvar som direktförsäkringsbolagen får ta per risk eller per skadehändelse, utan att ha 
en återförsäkring 
7 Exempel på de vanligaste skade- (sak) försäkringsgrenarna är; egendoms, ansvars-, motor-, transport-, 
olycksfall-, arbetsskada 
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Den svenska Finansinspektionen har tagit fram allmänna råd för hur risker i direktförsäkrings-
bolag ska hanteras. Detta är råd som bör ses som något bolagen ska följa. Frågan är hur väl 
dessa följs och hur stor inverkan de har i återförsäkringsprocessen? Finansinspektionen utför 
även kontroller för att se om de allmänna råden uppfylls. Hur djupgående är denna kontroll 
och hur kan denna komma att förändras i framtiden? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa de risker som skadeförsäkringsbolagen löper i 
samband med tecknandet av återförsäkring, samt hur bolagen hanterar dessa risker. 
 
Särskilt uppmärksammas risker vid utformningen av återförsäkringsskyddet och valet av 
återförsäkringsbolag. Faktorer som blir allt viktigare eftersom ersättningsnivåerna ökar och 
återförsäkringsbolagens rating försämras. 

1.4 Begränsningar 
 
Önskan med uppsatsen är att göra en ordentlig djupstudie i ämnet återförsäkringsrisker i 
direktförsäkringsbolag, men då processen vid uträknandet av risker och återförsäkringsandelar 
är mycket komplicerad och kräver tid att sätta sig in i, kommer detta inte att bli möjligt. En 
minst lika viktig och bidragande orsak är att försäkringsbolagen inte kan dela med sig av alla 
uppgifter som kan vara önskvärda för ämnet, på grund av sekretess. Därför måste uppsatsen 
begränsas till att snarare ge en övergripande och förklarande bild av ämnet och i möjligaste 
mån gå ner på djupet och exemplifiera för att tydliggöra samband och processer.  
 
En koncentration på skadeförsäkringsmarknaden har gjorts i denna uppsats, varför 
livförsäkringar inte diskuteras. Detta är ett medvetet val då svensk livåterförsäkring är relativt 
begränsad i sin omfattning (Gustafsson, sid. 109, 2000). 
 
Vi har valt att endast belysa återförsäkring vilket är ett av många sätt som ett försäkringsbolag 
kan hantera sina risker på. Vi har dessutom valt att beakta ämnet utifrån direktförsäkrings-
bolagens synvinkel, vilket gör att vi lämnar återförsäkringsbolagen därhän.  

1.5 Metod 

1.5.1 Metodansats 
 
Eftersom denna uppsats syftar till att belysa de risker som finns då ett direktförsäkringsbolag 
ingår en återförsäkringsförbindelse, anser vi att en kvalitativ metodansats är lämplig. Detta 
eftersom en kvantitativ studie av ämnet inte är möjlig för oss att genomföra, då processen vid 
uträknandet av försäkringsrisker är komplicerad. En sådan studie blir därför alltför 
tidskrävande. Det finns relativt lite litteratur inom ämnet, men med hjälp av den litteratur som 
finns, samt med intervjuer ska vi försöka att bringa klarhet i teori och empiri. Tanken är att 
kombinationen av inledande intervjuer och litteraturstudier ska bilda en teoretisk ram för 
arbetet. De senare kvalitativa intervjuerna ska sedan bilda de mer djupgående och 
exemplifierande delarna. 
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Genom kvalitativa intervjuer ges en inblick i hur företagen arbetar. Litteraturen beskriver 
ämnet i allmänhet, men tar inte upp specifika risker och situationer som kan uppstå, eller 
processen för enskilda försäkringsbolag. Det är för att beskriva dessa situationer och 
processer som vi tagit hjälp av olika företag i branschen.  
 
En risk med kvalitativa intervjuer kan vara att delar av det som respondenten säger förbises, 
samt att kommentarer och uttryck missas, som kan vara viktiga för sammanhanget. Detta kan 
leda till att respondenten blir missuppfattad eller att informationen blir felaktig. Användning 
av ljudupptagning, samt att respondenterna får ta del av de sammanställda intervjuerna 
reducerar dessa risker. (Gustavsson et al., 2004, sid. 244-245) 

1.5.2 Empiri och tillvägagångssätt 
 
I uppsatsen kom kvalitativa intervjuer att spela en stor roll och processen började med två 
intervjuer som hade karaktären av informationsmöten. Intervjuerna skedde med If 
Skadeförsäkring AB samt Finansinspektionen. Intervjuerna syftade först och främst till att ge 
en grundläggande introduktion, för att sedan kunna snäva av ämnet till önskad storlek och 
inriktning. Cirka en vecka före första mötet fick respondenterna på If Skadeförsäkring AB och 
Finansinspektionen ta emot ett e-post meddelande där ämnesidén presenterades i stora drag.  
 
Efter dessa två intervjuer följde intervjuer med Trygg-Hansa AB, If P & C Insurance, 
Moderna Försäkringar, Guy Carpenter8 samt RECINT AB9. Utöver detta gjordes ytterligare 
fördjupande intervjuer med Finansinspektionen. I samtliga dessa intervjuer formulerades mer 
konkreta frågor som sändes till respondenterna i förväg för att de skulle kunna bilda sig en 
uppfattning om vad som var syftet med intervjun och ta fram den information som behövdes. 
Risken med att respondenterna får ta del av frågorna i förväg är att spontana svar och direkta 
reaktioner på frågorna går om intet. Väl medvetna om den risken ansåg vi ändå att det var det 
bästa sättet för att få så bra och uttömmande svar som möjligt. Respondenten kunde tänka 
igenom sina svar i förväg och på så sätt göra dem utförligare. 
 
I de senare intervjuerna användes ljudupptagning. Då sammanställning gjorts av 
ljudupptagningen sändes denna till respektive respondent, vilket gav dem en chans att ändra 
sig, lägga till eller ta bort information i materialet. 
 
Intervjuerna syftade till att förklara den objektiva verkligheten, men intervjuerna kom även att 
ha en samtalande karaktär, vilket ledde till att respondenternas privata åsikter tillförde 
intressanta aspekter i arbetet (Gustavsson et al., 2004). Litteraturstudierna har framförallt lett 
fram till en förståelse av begreppen, vilket underlättade förståelsen av de risker som finns vid 
tecknande av återförsäkring. 
 

                                                 
8 Guy Carpenter: Återförsäkringsmäklare  
9 RECINT AB: Ett konsultföretag inom internationell försäkring, återförsäkring och har även IT-projekt relaterat 
till återförsäkring 
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Då intervjuerna remitterats av respondenterna, bearbetades dessa genom att jämföras med 
varandra för att finna de kännetecken som är typiska för riskerna vid tecknandet av 
återförsäkringsförbindelser. Det kunde exempelvis röra sig om hur direktförsäkringsbolagen 
går tillväga för att välja återförsäkringsbolag eller vad som karaktäriserar den process som 
direktförsäkringsbolagen går igenom för att hantera sina försäkringsrisker på smidigast sätt.  
 
Utöver detta bearbetades intervjuerna genom att bena ut de fakta som respondenterna lämnade 
inom området. Eftersom teorin inom området var sparsam kom empirin som genererats 
genom detta förfarande att utgöra kärnan i arbetet. Den teori som vi hittat utgjorde endast 
riktlinjer för uppsatsen. Genom att empirin applicerades på teorin gavs, goda exempel på de 
problem och risker som direktförsäkringsbolagen ställs inför i sitt arbete, och vid ingåendet av 
återförsäkringsförbindelser. 
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2. Riskbegreppet 
 
Ordet risk betyder möjlighet att något oönskat ska ske och kommer från italienskans risico 
(Bonnier Lexikon nr 16, 1997) som sedermera blev till rischio. Rischio betyder sannolikheten 
att lida en förlust eller skada. Med denna innebörd av ordet risk ges känslan av att risk är 
något som går att välja, välja bort eller åtminstone reducera. Försäkringsbranschen syftar till 
riskspridning, det vill säga till att hantera och reducera risker. Generellt sett är risk något som 
påverkar den försäkrade kunden negativt. 
 
Riskbegreppet har inom försäkringsbranschen en betydande roll och är grundläggande för 
verksamheten (Gustafsson, 2000, sid. 14). För ett direktförsäkringsbolag är det ytterst viktigt 
att i alla sammanhang klart och tydligt definiera vad som avses med en risk, eftersom 
begreppet kan anta många olika former. Det kan avse en försäkring, ett försäkringsobjekt, en 
försäkringskund, en försäkringsform eller en skadehändelse. Risken kan också ses som en 
avvikelse från förväntat utfall (Kristoferson, If P & C Insurance, 2005). 
 
En försäkringsrisk kan definieras som den fara som finns att en olyckshändelse inträffar och 
drabbar en person eller ett objekt som skyddas av en försäkring. Faran kan exempelvis vara 
brand-, olycksfalls- eller avbrottsskada. Objektet kan exempelvis vara en byggnad eller ett 
fartyg. Det är denna typ av risk som återförsäkras. 
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3. Lagar och allmänna råd 

3.1 Försäkringsrörelselag 
 
Försäkringsverksamheten regleras genom 1982 års försäkringsrörelselag (FRL). I denna lag 
finns dock endast en indirekt bestämmelse gällande återförsäkring i 2 kap 5 §. Denna paragraf 
anger att bolagsordningen ska innehålla en begränsning av den högsta ansvarighet bolaget får 
ta sig an för en och samma risk, det vill säga självbehållets övre gräns. Någon särskild 
försäkringsavtalslag gällande återförsäkring finns inte heller, utan återförsäkring bygger på ett 
ömsesidigt förtroende mellan de berörda parterna, där avtalsfrihet råder. Vid tvister tillämpas 
därför allmän avtalsrätt och obligationsrätt, och de flesta sådana tvister avgörs i skiljedomstol. 
(Gustafsson, 2000, sid. 9) Eftersom tvisterna nästan alltid är mellan parter i olika delar av 
världen kan tvisten även stipulera andra länders lagar även om direktförsäkringsbolaget är 
beläget i Sverige (Jonsson, RECINT AB, 2005). 

3.2 Finansinspektionens författningssamlingar 

3.2.1 FFFS 2 005:1 
 
FFFS 2 005:110 innehåller allmänna råd gällande styrning och kontroll av finansiella företag. 
Det fjärde kapitlet behandlar de risker som bör hanteras samt kontrolleras inom verksamheten 
och är bland annat; 
 

- Kredit- och motpartsrisker 
- Marknadsrisker (ränte-, valuta- och kursrisker) 
- Likviditetsrisker 
- Operativa risker (risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner är 

felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa 
händelser inklusive legala risker). 

- Teckningsrisker 
- Reservsättningsrisker 
- Återförsäkringsrisker 
- Matchningsrisker 

 
Utöver detta behandlas i det fjärde kapitlet hur ovanstående risker ska hanteras och hur 
riskkontrollen ska organiseras. Det är styrelsen som ska se till att hanteringen och kontrollen 
av riskerna fungerar på ett tillfredställande sätt. Det kan göras genom att ha en samlad 
funktion i företaget som sköter kontrollen och hanteringen, och som sedan informerar 
styrelsen eller andra funktioner inom företaget. Informationen ska ge en allsidig och saklig 
bild av företagets risker samt innehålla analyser av utvecklingen av dem.  

 

                                                 
10 Se bilaga 3 
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3.2.2 FFFS 2 000:5 
 
Finansinspektionens författningssamling 2 000:511, innehåller allmänna råd avseende 
teckningsrisker och återförsäkringsrisker.  
 
Återförsäkringsriskerna behandlas i 10 §. Sådana risker kan uppstå på grund av otillräckligt, 
felaktigt, bristande återförsäkringsskydd eller om försäkringsbolagets återförsäkringsprogram 
inte överensstämmer med den verksamhet som bolaget driver. Om direktförsäkringens 
originalvillkor och återförsäkringsavtalets villkor inte överrensstämmer kan så kallade 
oförutsedda återförsäkringsrisker uppstå och är ofta en följd av att det råder bristande 
kommunikation mellan direktförsäkringsbolag och återförsäkringsbolag.  
 
Författningssamling 2 000:5 innehåller även allmänna råd avseende återförsäkringsprogram. 
Dessa kan utläsas i 11 § och innefattar bland annat vad återförsäkringsprogrammen bör 
omfatta, vilket är följande: 
 

- En förteckning över bolagets ikraftvarande återförsäkringsavtal inklusive, i 
förekommande fall, koncernåterförsäkringsavtal där självbehåll och limiter anges. 

- Principer för återförsäkringsavtäckning inom respektive försäkringsklass eller 
riskgrupp med beaktande av vad som i bolaget har definierats som "en och samma 
risk" samt "kumulrisk".  

- Självbehållsgräns inom respektive försäkringsklass eller riskgrupp. I skadeförsäkrings-
bolag bör vid fastställande av självbehållsgräns beaktas vad som angivits om maximalt 
självbehåll i de försäkringstekniska riktlinjerna och det försäkringstekniska 
beräkningsunderlaget. 

- Allmänna riktlinjer för val av återförsäkrare. 
- Riktlinjer för avgivande av återförsäkring inom koncerner och grupper där bolaget 

själv ingår.  
 
Enligt författningssamlingens 12 § bör bolaget utfärda instruktioner för hantering av den 
avgivna återförsäkringen. Dessa instruktioner bör överensstämma med bolagets 
återförsäkringsprogram och instruktioner för tecknande av försäkring och bör omfatta 
bedömning av återförsäkringsbolagens soliditet och betalningsförmåga samt utformning av 
återförsäkringskontraktet. 
 
Vid avgiven återförsäkring bör även instruktioner utfärdas för hantering av eventuella EML-
genombrott, för att undvika självbehåll som är för höga.  
 
Utgångspunkten för de allmänna råd som FFFS 2 000:5 tar upp är 1982 års försäkrings-
rörelselag. De allmänna råden bör följas, men är inte något som försäkringsbolagen måste 
följa. Följs inte råden måste bolaget uppvisa för Finansinspektionen att de kan hantera 
teckningsrisker och återförsäkringsrisker på annat sätt, annars följer sanktioner (Sjöö, 
Finansinspektionen, 2005) 
 
 

                                                 
11 Se bilaga 2 



 

 - 15 -   

4. Återförsäkringsmarknadens struktur 
 
Inom återförsäkringsmarknaden finns ett stort antal aktörer där de 12 största syns i figur 1 
nedan. Tillsammans omsatte dessa företag över 170 miljarder dollar i januari 2003.  
 
Company Type of 

Business 
Country Mcap (US$m) 

on 3 Jan 2003 
Berkshire Hathaway Reinsurer US 110,4430 
Munich Re Reinsurer Germany 22,7050 
SwissRe Reinsurer Switzerland 22,4230 
Transatlantic Hdgs. Reinsurer US 3,5290 
Partner Re Reinsurer Bermuda 2,6260 
Everest Re Reinsurer US 2,5820 
Hannover Re Reinsurer Germany 2,5000 
Renaissance Re Reinsurer Bermuda 2,2160 
IPC Holdings Reinsurer Bermuda 1,5370 
Odyssey Re Reinsurer US 1,1530 
SCOR Reinsurer France 0,7670 
Max Re Capital Reinsurer Bermuda 0,5470 
    Total 173,0280 

 
Figur 1 - De 12 största globala återförsäkringsbolagen. Bearbetad från: Oxford Metrica, AON, 2003. 
 
Ovanstående bolag har de största marknadsandelarna, utöver dem finns även mindre 
återförsäkringsbolag på marknaden. Det är ofta de mindre bolagen som är orsaken till att 
akuta kapacitetsbrister uppstår på marknaden, genom att träda in och ut på marknaden 
beroende på hur avkastningsutsikterna ser ut, något som också leder till att marknaden 
fungerar bättre. Det är en konkurrensutsatt marknad, vilket leder till att om priset är det rätta 
är även fler återförsäkrare mer villiga att bidra med att utsätta sitt kapital för en risk, och vice 
versa. (Jonsson, RECINT AB, 2005) Marknaden går därför i cykler där framförallt kapitalet, 
men även utbudet och kapaciteten på marknaden fungerar som styrande faktorer. 
 
I återförsäkringsmarkanden ingår även flertalet olika mäklare där Guy Carpenter är en av de 
största i Sverige. Återförsäkringsmäklaren fungerar som en länk mellan direktförsäkrings-
bolag och återförsäkringsbolag. Mäklaren ser till att återförsäkringsbolagen får sina premier, 
men är också den part som driver in ersättningar från återförsäkringsbolagen då en skada väl 
inträffat. Dessutom fungerar mäklaren som ett hjälpmedel för direktförsäkringsbolaget vid 
uträknandet av vissa typer av försäkringsrisker, vanligen katastrofrisker. Se mer om 
mäklarens roll under kapitel 5.5.
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5. Återförsäkringsprocessen 
 
När direktförsäkringsbolagen ska fastställa sitt placeringsbehov, och hur bolaget ska gå 
tillväga därefter, har bolaget följande att ta ställning till (Gustafsson, 2000, sid. 31): 
 

 Självbehållets storlek 
 

 Estimated Maximum Loss 
 

 Underliggande riktlinjer 
 

 Återförsäkringsmetod 
 

 Bolagets egna resurser för placering av affären eller via mäklare 
 

 Placering i återförsäkringsbolag 
 

 Återförsäkringskontrakt 

5.1 Självbehållets storlek 
 
Självbehållet är det högsta ansvar som direktförsäkringsbolagen får ta per risk eller per 
skadehändelse, utan att ha återförsäkring. Då självbehållet ska fastställas måste bolagen ta 
hänsyn till lagen, ägarna samt riskaptiten hos bolaget. Lagen kan ses som medborgarnas syn 
på direktförsäkringsbolagets risktagande, medan bolagsordningen är ägarnas syn, och utifrån 
dessa formar styrelsen och ledningen en strategi som bland annat ger uttryck för riskaptiten i 
direktförsäkringsbolaget. Därför kan självbehållet sägas vara det kvantifierade uttrycket för 
valet av nivån på risktagandet. 
 
Då styrelse och ledning ska fastställa självbehållet, spelar förutom lagregleringen och 
bolagsordningen även direktförsäkringsbolagens kapitalstyrka in. I Sverige definieras det 
maximala självbehållet ofta som en procentsats av konsolideringskapitalet, det vill säga det 
egna kapitalet samt de fria reserverna. (Gustafsson, 2000, sid. 9) Vanligtvis ligger 
självbehållet i svenska bolag mellan en till två procent av konsolideringskapitalet. (Areskoug, 
Trygg-Hansa, 2005) 
 
Självbehållet som fastställs av styrelsen är inte alltid det optimala ur aktuariesynpunkt, utan är 
en slags kompromiss mellan de tre faktorerna som spelar in i processen. Självbehållets storlek 
granskas även av Finansinspektionen. Se mer om Finansinspektionen i kapitel 11. 
 
Vid fastställandet av självbehållet måste en avvägning ske om det ska vara högt eller lågt. Ett 
lågt självbehåll gör att direktförsäkringsbolaget ger bort mer premier till återförsäkrings-
bolagen och får behålla lite av premierna själva, men bolaget får istället en lägre exponering 
för potentiella skador. Ett högt självbehåll innebär en stor riskaptit där bolaget har större 
riskexponering, det vill säga återförsäkrar mindre. Frågan som direktförsäkringsbolagen 
ställer sig vid detta val är om de endast ska ha skydd mot katastrofrisker, eller om även 
normala variationer i det årliga resultatet ska utjämnas (Svensson, Moderna Försäkringar, 
2005). 
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Hos If Skadeförsäkring AB är självbehållet fastställt till 200 miljoner kronor (Kristoferson, If 
P & C Insurance, 2005). Hos Trygg-Hansa varierar självbehållet mellan 25 till 150 miljoner 
kronor beroende på försäkringsgren (Areskoug, Trygg-Hansa, 2005). Jämförs detta med ett 
större internationellt bolag uppgår självbehållen till det mångdubbla. Variationen på 
självbehållet är tydlig mellan de olika försäkringsgrenarna och bolagen, vilket bland annat 
beror på kapitalstyrkan och riskaptiten. 
 
Självbehållet påverkas även av hur mogen markanden är. Den svenska skadeförsäkrings-
marknaden har konsoliderats, vilket gör att självbehållen stadigt öka och att marknaden nu 
domineras av några få stora aktörer12(Jonsson, RECINT AB, 2005). Mindre bolag, som inte 
har samma kapitalstyrka kan heller inte vara lika riskbenägna som större direktförsäkrings-
bolag. Detta leder till att de har lägre självbehåll och kan därmed ta sig an mindre risker 
(Jonsson, RECINT AB, 2005). 

5.2 Estimated Maximum Loss 
 
Direktförsäkringsbolaget kan på förhand beräkna den största skada som ett försäkringsobjekt 
eller kumul13 kan drabbas av, vilket görs genom att försäkringsbolaget beräknar Estimated 
Maximum Loss (EML). Försäkringsbolaget får på så sätt en uppfattning om att en enskild 
skadehändelse inte kan förbruka mer än en del av det totala försäkringsbeloppet för ett eller 
flera objekt. Dessa beräkningar används vid premiesättningar och för att bedöma hur mycket 
som ska återförsäkras. (Gustafsson, 2000, sid. 17) 
 
EML är en teknisk bedömning som görs av specialister inom varje försäkringsgren, till 
exempel ingenjörer och brandtekniker. Specialisterna undersöker utifrån olika scenarier hur 
stor en skada ungefär kan bli, samt faktorer som bidrar till att skadan blir större eller mindre. 
Det kan till exempel handla om byggnadssätt, explosionsrisk, ordning och underhåll samt 
avstånd och framkomlighet för brandförsvar. Det kan även handla om bedömningar av hur 
stor skada omkringliggande områden kan drabbas av om försäkringsobjektet utsätts för en 
skada. Utöver detta tittar specialisterna på statistik över tidigare skadenivåer. (Gustafsson, 
2000, sid. 20) 
 
Då EML är fastställt ställs detta tal i relation till det totala försäkringsbeloppet och bolaget får 
därmed ut skadegraden14. Om skadan ändå överstiger skadegraden uppstår ett så kallat EML-
genombrott. Se mer om detta under kapitel 10.2. 
 
Det finns fler liknande beräkningar som direktförsäkringsbolagen kan använda sig av, där 
Maximum Possible Loss (MPL) är en av dem. MPL är det maximala åtagandet som ett 
direktförsäkringsbolag har, det vill säga försäkringsbeloppet. MPL utgår från att värsta 
tänkbara scenario inträffar och tar inte hänsyn till faktorer som skulle kunna lindra 
skadeverkan, till exempel sprinklersystem, vilket EML gör. Vilken av dessa begrepp som 
direktförsäkringsbolaget väljer att använda som uttryck för konsekvensen av en skada beror 
bland annat på kapacitet och pris på återförsäkringsmarkanden. Negativa erfarenheter av 
EML-genombrott på marknaden påverkar också situationen. (Jonsson, RECINT AB, 2005; 
ERC Frankona, 1997) 

                                                 
12  4 bolag har ca 90 % av marknaden. Källa: Försäkringsförbundets hemsida 
13 Kumul: risk för sådan skada som betingas av riskkoncentration, till exempel flera försäkringsobjekt ligger så 
nära varandra att vid en och samma skadehändelse riskeras skada på samtliga eller mer än ett sådant objekt.  
14 Skadegrad = (beräknad maximalskada • 100) / totala försäkringsbeloppet 
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5.3 Underliggande riktlinjer och automatisk kapacitet 
 
Direktförsäkringsbolagen arbetar utifrån underliggande riktlinjer när de tecknar direkt-
försäkringar. Riktlinjerna anger vilka försäkringar som får tecknas med hänsyn till bland 
annat försäkringssummor och risktyp. De anger vad direktförsäkringsbolagen kan teckna för 
försäkringar inom sin automatiska kapacitet15. Det kan exempelvis innebära att bolaget 
tecknar alla försäkringsrisker som har EML understigande en miljard, där vissa andra kriterier 
är uppfyllda, så som en god premie. Försäkringsriskerna kan därmed tecknas utan att direkt-
försäkringsbolaget har skyldighet att rapportera varje enskild risk till återförsäkringsbolagen. 
Uppstår det ett fall där en försäkringstagare vill teckna en försäkrings som innebär en högre 
risk, kan direktförsäkringsbolaget göra undantag från sina riktlinjer och teckna en fakultativ 
återförsäkring för den specifika direktförsäkringen. (Anderson, Guy Carpenter, 2005) 

5.4 Återförsäkringsmetod 

5.4.1 Beräkningar och modeller 
 
Direktförsäkringsbolagen gör olika typer av beräkningar för att fastställa hur mycket av 
försäkringsriskerna som ska återförsäkras. Beräkningarna innefattar bland annat 
statistikberäkningar, EML-beräkningar och olika simuleringsmodeller.  

5.4.1.1 Statistik 
 
Beräkningar av försäkringsrisker baseras ofta på statistik från tidigare år. Direktförsäkrings-
bolagens egna aktuarier jämför denna statistik med hur den egna försäkringsportföljen ser ut, 
och därmed kan de se vilka risker som bolaget behöver återförsäkra. Dessa typer av 
beräkningar stämmer sällan exakt. De flesta modeller och EML-beräkningar grundas på 
statistik. (Jonsson, RECINT AB, 2005)   

5.4.1.2 Stormmodeller 
 
Katastrofrisker är svåra att göra EML-beräkningar på, framförallt då det gäller stormskador. 
Därför finns förutom EML-beräkningar även stormmodeller för att fastställa hur mycket som 
bör återförsäkras. Det finns tre leverantörer som har varsin modell som simulerar stormar - 
AIR, RMS och EQECAT. Modellerna för Norden analyserar stormskador på byggnader och 
lösöre och tar i viss mån även hänsyn till avbrottsskador. I modellerna görs simuleringar på 
tusentals potentiella stormar som sedan analyseras. Utifrån dessa uppskattas den skada som 
kan uppstå i ett försäkringsbestånd. Modellerna försöker ge svar på hur ofta stormar kan 
inträffa, samt hur stora skadorna kan bli. (Anderson, Guy Carpenter, 2005) 
 

                                                 
15 Automatisk kapacitet: Direktförsäkringsbolaget har inom vissa ramar automatiskt skydd inom ramen för sina 
återförsäkringskontrakt, d v s utan skyldighet att rapportera varje enskild risk till återförsäkringsbolagen 
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De olika stormmodellerna skiljer sig åt när det gäller metodiken att generera de potentiella 
stormarna. Bland annat så skiljer sig utgångspunkterna från varandra, där till exempel 
EQECAT har uppmätt vindhastighet som utgångspunkt medan, AIR har meteorologisk 
prognosapplikation16. Detta leder till att utfallen inte alltid blir lika, och det är då 
direktförsäkringsbolaget som måste avgöra vilken av modellerna de ska gå efter. (Anderson, 
Guy Carpenter, 2005) 
 
För att modellerna ska fungera måste de gå att anpassa, vilket inte alltid är fallet i dagens 
modeller (Areskoug, Trygg-Hansa, 2005). Modellerna innefattar inte alla de skador som kan 
inträffa vid en storm, utan utelämnar exempelvis personskador. Direktförsäkringsbolagen 
måste därför ta i beaktande att exponeringen kan bli större än vad modellen visar. (Anderson, 
Guy Carpenter, 2005)  
 
Det finns även liknande modeller för andra typer av naturkatastrofer, som till exempel 
översvämning. 

5.4.1.3 DFA 
 
För att analysera hur olika risker (placeringsrisker, teckningsrisker, återförsäkringsrisker, med 
flera) i hela verksamheten samverkar används den så kallade DFA17-modellen. En statistisk 
simulering görs där sannolikheter för olika resultat för försäkringsverksamheten samt 
kapitalförvaltningen erhålls. Analyserna sker på ett par års sikt. (If Skadeförsäkring 2004, 
Årsredovisning) DFA-modellen innehåller ett flertal olika element, vilket figur 2 visar.  

 
Figur 2 – En schematisk överblick av elementen som ingår i DFA-modellen. Källa: Encyclopedia of Actuarial 
Science, 2004. 
 
                                                 
16 Meteorologisk prognosapplikation: En prognos som tar hänsyn till allt som kan tänkas hända inom 
meteorologin. 
17 DFA: Dynamic Financial Analysis 
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Scenariogeneratorn omfattar stokastiska modeller för riskfaktorerna som påverkar direkt-
försäkringsbolaget. Utfallet av scenariogeneratorn är ett stort antal scenarion som visar de 
gemensamma beteenden som alla modellerade riskfaktorer kan anta över hela tidsperioden. 
Dessa representerar den potentiella framtiden. (Encyclopedia of Actuarial Science, 2004) 
 
De olika scenarierna som fås från generatorn förs sedan in i företagsmodellen som modellerar 
hur reaktionen av dessa scenarier kan bli i företaget. Företagsmodellen tittar på de interna, 
finansiella och operationella strukturerna i företaget och inkluderar särdragen i det specifika 
företaget. Utfallen, som fås från företagsmodellen analyseras. Därefter dras slutsatser och 
strategier ställs upp för hur företaget ska gå tillväga för att reducera sina risker. Företaget kan 
på detta sätt bland annat komma fram till hur stor del av försäkringsportföljen som ska 
återförsäkras. (Encyclopedia of Actuarial Science, 2004) 
 
Modellen är dock inte fullt så dynamisk som den låter, utan mer lik en stokastisk analys. För 
att en modell ska vara helt dynamisk krävs att modellen kan påvisa hur en viss skada påverkar 
framtiden. Exempelvis bör en dynamisk modell kunna säga något om vad som sker med 
premierna om det inträffar två stora naturkatastrofer under ett och samma år, vilket inte är 
fallet i dagens modell. (Anderson, Guy Carpenter, 2005) 

5.4.2 Återförsäkringstyper  

5.4.2.1 Obligatorisk återförsäkring 
 
Den obligatoriska återförsäkringen syftar till att skydda ett på förhand definierat försäkrings-
bestånd. Formen innebär att direktförsäkringsbolaget, enligt ett kontrakt, är bunden att 
återförsäkra ett definierat försäkringsbestånd hos ett bestämt återförsäkringsbolag (Elonq, 
Finansinspektionen, 2005). För återförsäkringsbolaget innebär detta stora risker eftersom de 
är tvungna att acceptera alla risker, vilket medför att direktförsäkringsbolaget har ett stort 
moraliskt ansvar när det gäller att redogöra för detaljerna kring riskerna inom beståndet. 
(Gustafsson, 2000, sid. 36)  

5.4.2.2 Fakultativ återförsäkring 
 
Inom den fakultativa18 återförsäkringen är inte bolagen bundna av något avtal utan varje 
enskild försäkringsrisk återförsäkras individuellt (Erséus och Jonsson, 2001, sid. 8). Denna 
form av återförsäkring används ofta som ett komplement till den obligatoriska, då det gäller 
peak-risker19. (Anderson, Guy Carpenter, 2005) Fördelen med den fakultativa formen för 
återförsäkringsbolaget är att de kan välja att avstå från att ta emot återförsäkring om de anser 
att det är för riskabelt. 

                                                 
18 Fakultativ betyder enligt SAOL: Representerande en möjlighet bland flera, valfri med mera 
19 Peak-risk: En enskilda, stor försäkringsrisk 
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5.4.3 Återförsäkringens huvudformer 

5.4.3.1 Proportionell återförsäkring 
 
I den proportionella återförsäkringen ansvarar återförsäkringsbolaget för en proportionell 
andel av direktförsäkringen och får motsvarande andel av den premie som direktförsäkrings-
bolaget erhåller från försäkringstagaren. I gengäld får direktförsäkringsbolaget en åter-
försäkringsprovision20. Den proportionella återförsäkringen har många fördelar, bland annat 
ger den skydd åt både stora och små skador, oavsett antal. (Anderson, Guy Carpenter, 2005) 
Den proportionella återförsäkringen kan delas in i två former, kvotåterförsäkring och 
excedentåterförsäkring. 
 
Kvotåterförsäkring innebär att alla risker inom ett definierat försäkringsbestånd återförsäkras 
till en viss procentandel som bestäms utifrån det aktuella självbehållet. Om självbehållet utgör 
30 procent av det totala försäkringsbeståndet, så ska självbehållet på varje enskild risk också 
utgöras av 30 procent. Resterande 70 procent återförsäkras, se figur 3. (Gustafsson, 2000, sid. 
39) 
 
Den andra formen är excedentåterförsäkring och här utgör självbehållet ett fast belopp på 
varje enskild risk inom ett definierat försäkringsbestånd. Detta gör att en mindre 
försäkringsrisk utgörs till största delen av självbehåll, medan en större försäkringsrisk till 
största delen är återförsäkrad, se figur 3. (Gustafsson, 2000, sid. 40) 
 

 
 
Figur 3 – Förhållandet mellan självbehållet och återförsäkringsbeloppet vid kvotåterförsäkring respektive 
excedentåterförsäkring. Källa: Erséus och Jonsson, 2001. 

                                                 
20 Återförsäkringsprovison: Provision från återförsäkringsbolaget som är till för att täcka 
direktförsäkringsbolagets anskaffningskostnader, förvaltningskostnader samt övriga kostnader 

Kvotåterförsäkring

Självbehåll Återförsäkring

Excedentåterförsäkring

Självbehåll Återförsäkring
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5.4.3.2 Icke-proportionell återförsäkring 
 
Den icke-proportionella återförsäkringen innebär att återförsäkringsbolaget åtar sig att ersätta 
den delen av skadebeloppet som överstiger direktförsäkringsbolagets angivna självbehåll. 
(Erséus och Jonsson, 2001, sid. 13) 
 
Den icke-proportionella återförsäkringen delas in i två former, excess of loss-återförsäkring 
och stop loss-återförsäkring. När bolagen avtalat om excess of loss blir återförsäkringsbolaget 
betalningsansvarigt endast då en skada, eller de sammanlagda skadorna inom ett försäkrings-
bestånd överstiger excesspunkten, se figur 4. På så sätt kan resultatet utjämnas över tiden. 
(Gustafsson, 2000, sid. 45) Excess of loss är den vanligaste återförsäkringsformen sett till 
antalet tecknade kontrakt och det är även denna form som oftast används i samband med 
katastrofrisker. Riskerna i excess of loss har en fastställd limit, vilket innebär att det finns en 
övre gräns på de skador som direktförsäkringsbolaget skyddar sig mot. (Anderson, Guy 
Carpenter, 2005)  
 
Stop loss riktar, till skillnad från excess of loss, in sig på ett helt års sammanlagda skadeutfall. 
Om det totala skadeutfallet under ett år överstiger ett på förhand bestämt belopp satt i relation 
till premieinkomsten, ansvarar återförsäkringsbolaget för den överskjutande delen, se figur 4. 
Stop loss är vanlig i branscher där det är stora skillnader i skadeutfallen från år till år, 
exempelvis hagel-, skörde- och stormförsäkring. (Gustafsson, 2000, sid. 53)  
 

 
 
Figur 4 – Förhållandet mellan prioritet och återförsäkring vid excess of loss samt förhållandet mellan 
premie/självbehåll och återförsäkring vid stop loss återförsäkring. Pilen visar excesspunkten. Källa: Erséus och 
Jonsson, 2001. 
 
Både excess of loss och stop loss byggs ofta upp genom att placera flera layers ovanpå 
varandra. Layers innebär att återförsäkringen delas in i mindre delar som staplas ovan på 
varandra där varje del består av en del självbehåll och en del icke-proportionell återförsäkring, 
se figur 5. Varje layer representerar ett eller flera återförsäkringsbolag och ju längre ner på 
stapeln som återförsäkringsbolaget placeras, desto bättre premie får bolaget, men 
skadebelastningen kan också förväntas bli större. (Erséus och Jonsson, 2001, sid. 14) 

Stop loss återfösäkring

Premiesumma Skadesumma

Premie/Självbehåll Återförsäkring

Excess of loss återförsäkring

Skada Fördelning

Prioritet Återförsäkring
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Lågt liggande layers drabbas oftare av skada än högt liggande layers. Låga layers som har en 
hög frekvens av skador varje år, kallas arbetande layers. Höga layers som endast tas i anspråk 
vid katastrofskador kallas för katastroflayers. Indelningen i layers syftar till att möjliggöra 
deltagande både för återförsäkringsbolag som gärna deltar med en hög premie för sitt 
risktagande på en låg nivå, samt för återförsäkringsbolag som hellre har en lägre premie på 
hög nivå, längre bort från eventuella skador. (Gustafsson, 2000, sid. 45-48) 
 
 
 

 
 
Figur 5 – Exempel på hur indelningen layers kan se ut. Bearbetad från: Gustafsson, 2000. 
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5.4.4 Återförsäkringsprogram 
 
Utöver de olika huvudformerna så finns också olika kombinationer dem emellan, så kallade 
återförsäkringsprogram.  
 
Den vanligaste kombinationen är mellan excess of loss och fakultativ återförsäkring. Denna 
kombination innebär att direktförsäkringsbolaget har excess of loss kontrakt, men 
återförsäkrar peak-risker med hjälp utav fakultativ återförsäkring, det vill säga försäkrar 
försäkringsrisk för försäkringsrisk. 
 
De olika återförsäkringsformerna varierar i popularitet i cykler.  När resultatet är positivt är 
det bra att behålla så mycket som möjligt av vinsten i bolaget, då är icke-proportionell 
återförsäkring att föredra. När resultatet är sämre, det vill säga vid låga premier, är det istället 
en fördel att säkra sitt kapital i proportionell återförsäkring. (Anderson, Guy Carpenter, 2005)  
 
 

 
 
Figur 6 - Relationen mellan återförsäkringstyper och återförsäkringens huvudformer. 
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5.5 Bolagets egna resurser för placering eller via mäklare 
 
Direktförsäkringsbolagen tar ofta hjälp av en återförsäkringsmäklare när en återförsäkrings-
förbindelse ska ingås, och när omfattande beräkningar ska genomföras. Med mäklarens hjälp 
förenklas administrationen och mäklaren har dessutom ofta mer detaljkunskaper om åter-
försäkringsbolagen. Då mäklaren hjälper direktförsäkringsbolagen med beräkningar handlar 
det främst om katastrofrisker. Modellerna som används vid beräkningar av detta slag innebär 
omfattande kostnader, vilket gör att bolaget inte själv behöver bekosta dessa. (Anderson, Guy 
Carpenter, 2005) Mäklarna kan genom sitt stora kontaktnät även bidra till ökad konkurrens på 
marknaden. Dessutom bidrar de med uppgifter om hur marknaden ser ut och inom vilka 
områden eller beloppsmässiga gränser det kan vara svårt att få återförsäkring. I slutänden är 
det dock alltid direktförsäkringsbolaget själv som bestämmer hur de vill ha återförsäkringen 
med hänsyn till hur marknadsläget ser ut. (Jonsson, RECINT AB, 2005) 
 
Vid återförsäkring av fakultativa risker, där direktförsäkringsbolaget kan ha upparbetade 
samarbeten med återförsäkringsbolag som är villiga att ställa upp med relativt stora andelar, 
är det mindre relevant för direktförsäkringsbolaget att använda sig av en mäklare, eftersom 
administrationen i dessa fall inte är lika omfattande.  
 
Direktförsäkringsbolagen har alltid bättre kunskap om innehållet i sina egna bestånd. Oavsett 
om det gäller mäklare eller återförsäkringsbolag, har de inte tillgång till samma detaljerade 
statistik (Jonsson, RECINT AB, 2005). En portfölj med mycket småskador som påverkar 
lönsamheten med mycket premier, till exempel vid långsvansade affärer21, beräknas därför 
lämpligast av direktförsäkringsbolaget själv (Anderson, Guy Carpenter, 2005). 
 
När mäklaren gjort beräkningar och parterna kommit överens om hur mycket som ska 
återförsäkras, ser mäklaren vad marknaden har att erbjuda. Mäklaren presenterar alternativen 
för direktförsäkringsbolaget, som därefter bestämmer hur de ska gå tillväga samt vad och var 
de ska återförsäkra. Det är ofta mäklaren som ordnar med upprättandet av kontrakten vid 
ingåendet av återförsäkringsförbindelser. 
 
Mäklarens arbete pågår kontinuerligt även efter det att förbindelsen har ingåtts. Under våren 
går direktförsäkringsbolaget och mäklaren igenom de förbindelser som ingåtts i början av året 
och ser över förnyelsen inför nästa år. Under hösten diskuterar direktförsäkringsbolaget och 
mäklaren vad som ska åstadkommas vid nästa förnyelse. Då diskuteras frågor som vilka 
försäkringsrisker som direktförsäkringsbolaget själva ska stå för och vilka målsättningar som 
bolaget har generellt sett. När dessa frågor är besvarade får mäklaren i uppdrag att undersöka 
marknaden för priskvotering för att därefter placera försäkringsportföljen. (Anderson, Guy 
Carpenter, 2005)   
 
Mäklaren fungerar som en mellanhand mellan bolagen, bland annat genom att ta in premier 
från direktförsäkringsbolaget och vidarebefordra dem till återförsäkringsbolaget. Då en skada 
inträffar är det mäklaren som driver in ersättning från återförsäkringsbolagen. (Anderson, Guy 
Carpenter, 2005)   

                                                 
21 Långsvansad affär: En försäkringsförbindelse/affär som pågår under en längre tidsperiod ibland även upp till 
en livstid. 
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5.6 Placering i återförsäkringsbolag 
 
Ett återförsäkringsbolags security är dess kvalitet mätt i kapitalstyrka (solvens). När ett 
direktförsäkringsbolag tecknar en återförsäkringsförbindelse är det viktigt att återförsäkrings-
bolaget kan fullgöra sina förpliktelser, som i vilken annan affärsförbindelse som helst. 
(Gustafsson, 2000 sid. 32) Skillnaden med återförsäkringsförbindelsen är att direkt-
försäkringsbolaget tecknar den för att bolaget ska kunna ta emot en kund i första steget, och 
för att kunna klara av stora exponeringar. 
 
Kan inte ett återförsäkringsbolag fullgöra sina förpliktelser får det stora konsekvenser för 
direktförsäkringsbolaget. Ingår direktförsäkringsbolaget exempelvis en återförsäkrings-
förbindelse där försäkringsrisken är en stor industrianläggning och det uppstår ett avbrott i 
produktionen till följd av en brand, kan detta innebära en kostnad på flera hundra miljoner. 
Har direktförsäkringsbolaget återförsäkrat sig mot en sådan händelse och återförsäkrings-
bolaget inte kan fullgöra sina förpliktelser, måste direktförsäkringsbolaget ändå betala ut 
ersättning till den skadedrabbade kunden. (Jonsson, RECINT AB, 2005) 
 
Det är viktigt att direktförsäkringsbolaget kontrollerar återförsäkringsbolagen innan de inleder 
en förbindelse. Detta görs bland annat genom studerande av årsredovisningar, där utveckling 
av premievolym och andra betydelsefulla nyckeltal som konsolideringsgrad22 och solvens kan 
följas. (Gustafsson, 2000, sid. 32)  
 
Dessutom är det vanligt att parterna gör regelbundna besök hos varandra och på så sett bygger 
ett ömsesidigt förtroende och kunskap om affärsfilosofierna. (Svensson, Moderna 
Försäkringar, 2005)  

                                                 
22 Konsolideringsgraden visar den relativa storleken av konsolideringskapitalet och är beräknad som 
konsolideringskapitalet i förhållande till nettopremieinkomsten exklusive portföljpremier. 
Konsolideringskapitalet är eget kapital minus latent skattefordran, plus förlagslån, uppskjuten skatteskuld samt 
orealiserad vinst/förlust i räntebärande värdepapper värderade till upplupet anskaffningsvärde. Källa: If 
Skadeförsäkring 2004, årsredovisning 
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5.6.1 Rating 
 
Ratingen, som sätts av olika ratinginstitut, har stor betydelse då direktförsäkringsbolagen ska 
placera sin återförsäkring. Det finns ungefär 130 till 150 ratinginstitut världen över som sätter 
rating på bland annat återförsäkringsbolag. Nästan alla av dem är specialiserade och relativt 
små med få analytiker. Det är endast fyra stycken som har över hundra analytiker och dessa är 
A.M. Best, Fitch rating, Moody’s Investors Service och Standard & Poor’s. I figur 7 nedan 
ses hur fördelningen av intäkter är för de olika ratinginstituten. Från figuren framgår att 
Moody’s Investors Service och Standard & Poor’s är de två största ratinginstituten. 
 

 
Figur 7 – Ratingindustrins intäktsfördelning under år 2002. Källa: Swiss Re, Sigma No. 4/2003. 
 
Ratingbolagen har väldefinierade metoder för att fastställa rating på försäkringsbolag och 
metoderna har stora likheter med varandra.  
 
När ratinginstituten ska fastställa rating så ser de bland annat över hur den konkurrerande 
miljön ser ut och hur stort riskområde som återförsäkringsbolagen verkar inom. De ser även 
till företagets position och hur strukturen är uppbyggd, samt hur management och företags-
strategin är utformad. Utöver detta ses kapitalstyrkan och likviditeten över, dessa två 
nyckeltal är mycket viktiga då ratingen ska sättas. Genom att se på återförsäkringsbolagets 
flexibilitet finansiellt sätt, fastställer ratinginstitutet om företagets kapital räcker till för att 
kunna betala det kapital som kan komma att efterfrågas i samband med skador. (Swiss Re, 
Sigma, No 4/2003) 
 
Då ratingen beaktas måste försäkringsförbindelsens karaktär iakttas. En långsvansad affär 
kräver mer omsorg, eftersom en sådan affär kan pågå i årtionden. Förutsättningen för att en 
sådan förbindelse ska fungera, är att återförsäkringsbolaget lever vidare. En kortsvansad 
affär23 är också beroende av att återförsäkringsbolaget kan fullfölja sina förpliktelser, men en 
sådan affär pågår inte under lika lång period. Kravet på rating behöver därför inte vara lika 
högt ställt. Undantaget är katastrofåterförsäkring, eftersom den kan uppgå till betydande 
summor även om affären är kortsvansad. (Jonsson, RECINT AB, 2005) 
 

                                                 
23 Kortsvansad affär: En försäkringsaffär/förbindelse som pågår under en kortare tidsperiod, upp till exempelvis 
fem år 
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Inom försäkringsindustrin har ratingen försämrats markant under de senaste åren, se figur 8, 
till följd av de ökande ersättningsnivåerna. (Swiss Re, Sigma, no 4/2003) Detta leder till att 
det finns allt färre återförsäkringsbolag som når upp till de krav som ledningen i direkt-
försäkringsbolagen ställer. Undantag kan göras från kraven om ett medgivande från ledningen 
finns. (Kristoferson, If P & C Insurance, 2005)  
 

 
Figur 8 - Ratingen från och med år 1999 till och med 2003. Källa: Swiss Re, Sigma No. 4/2003. 

5.7 Återförsäkringskontrakt  
 
Återförsäkringskontraktens utformning varierar kraftigt inom olika försäkringsgrenar och 
olika bolag, samt mellan olika länder. Varje direktförsäkringsbolag utformar en egen 
formulering som passar just dennes behov och affär. Trots olikheterna gällande formen och 
omfattningen är sakinnehållet relativt lika i alla typer av kontrakt. Paragraferna som 
kontraktet innehåller ser ungefär likadana ut i alla kontrakt och är följande (Gustafsson, 2000 
sid. 71): 
 

 Återförsäkringsform 

 Kontraktstyp 

 Generella undantag 

 Geografisk omfattning 

 Riskernas omfattning 

 Direktförsäkringsbolagets självbehåll 

 Återförsäkringsbolagets andel 

 När återförsäkringsbolagets ansvar börjar och slutar 

 Provisionsvillkor 

 Vinstandelsvillkor 

 Depåvillkor 

 In- och utträdesbestämmelser 
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 Redovisningsbestämmelser 

 Regler rörande förnyelse och uppsägning 

 Rätt till inspektion av direktförsäkringsbolagets böcker 

 Skiljedomsförfarande vid tvister 

 
De klausuler som ofta skrivs in i återförsäkringskontrakten kan skilja sig åt från affär till affär, 
men är i princip globala. En skillnad som finns är terrorism. I vissa kontrakt är terrorism 
undantag, medan det i andra kontrakt är en risk som andra.(Anderson, Guy Carpenter, 2005) 
Även om skillnaderna är små kan det medföra betydande skillnader i det ekonomiska utfallet 
vid tvister (Jonsson, RECINT AB, 2005). 
 
Speciella klausuler kan skrivas in i ett kontrakt. Det kan exempelvis handla om att 
försäkringstagaren har speciella önskemål, eller att ett återförsäkringsbolag kan tänka sig att ta 
emot en affär endast om en specifik risk exkluderas. Ett exempel på detta kan vara en stor 
industri som vill teckna en affär med ett direktförsäkringsbolag, med villkoret att 90 procent 
av affären ska återförsäkras i deras captivebolag. De 10 procent som återstår får direkt-
försäkringsbolaget ta hand om. Se mer om mer om captivebolag i kapitel 7. 
 
Det är mycket viktigt att klausuler, speciella regler och undantag når fram till alla inom 
direktförsäkringsbolaget, annars finns det en risk att de försäkrar sådant som inte kan 
återförsäkras. 

5.8 Återförsäkringsprocessen på årsbasis 
 
Återförsäkringsprocessen för ett direktförsäkringsbolag som använder sig av en mäklare och 
har nytecknande av återförsäkring per den första januari ser ungefär ut på följande sätt 
(Svensson, Moderna Försäkringar, 2005): 
 
Under våren går direktförsäkringsbolaget, tillsammans med mäklaren, igenom de förbindelser 
som ingåtts den första januari. Dessutom utvärderas föregående års process. Därutöver börjar 
bolaget se över hur försäkringsportföljen kommer att ändras under kommande år, om bolaget 
kommer att få in några nya större risker under året samt hur självbehåll med mera kommer att 
förändras.  
 
Under hösten förs diskussioner om vad som ska åstadkommas under kommande förnyelse och 
vad som ska ändras från föregående års process. 
 
Tidigt under vintern blir det underliggande informationspaketet klart. Det innehåller 
information om försäkringsportföljen utseende. Informationspaketet ges till mäklaren som ser 
över det och därefter får bolaget en slutversion av paketet från mäklaren. Denna skickas ut till 
respektive affärsområde för granskining, vilket görs för att ingen stor försäkringsrisk ska 
förbises. Efter att granskningen är klar går mäklaren ut på marknaden, det vill säga till vänder 
sig till återförsäkringsbolagen. Återförsäkringsbolagen återkommer sedan för besked om de är 
villiga att ta emot återförsäkring från direktförsäkringsbolaget eller inte.  
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Då full placering är gjord, ofta i slutet av december, meddelar mäklaren detta till 
direktförsäkringsbolaget. Det kan då hända att försäkringsportföljen blivit överförsäkrad, det 
vill säga försäkrad över hundra procent. Det är då direktförsäkringsbolaget som reglerar ned 
återförsäkringen genom att göra kreditvärderingar på återförsäkringsbolagen. På så sätt kan 
direktförsäkringsbolaget se vilka bolag de vill minska andelarna hos.  
 
Hela processen måste vara klar senast den 31 december, om förnyelse ska ske den första 
januari. Detta beror på att direktförsäkringsbolagen ofta tar sig an större försäkringsrisker än 
de själva kan stå för. Finns då inget kontrakt och en skadehändelse skulle inträffa, är det 
direktförsäkringsbolaget som får stå för skadan. Detta kan få stora konsekvenser för bolaget, 
om exponeringen är sådan att den innebär att flera hundra miljoner ska betalas ut i ersättning. 
 
I de försäkringsrisker där direktförsäkringsbolaget tar hjälp av mäklaren för beräkningar, 
tillkommer det diskussioner i processen mellan mäklare och direktförsäkringsbolag, bland 
annat om vilken simuleringsmodell som bolaget ska stödja sig mot. 
 
När det gäller de försäkringsrisker som direktförsäkringsbolaget tecknar själv, utan hjälp av 
mäklare, går direktförsäkringsbolaget själv ut på marknaden. Vanligen vänder de sig till 
specifika återförsäkringsbolag som de har upparbetat samarbete med. 
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6. Finansiell återförsäkring 
 
Finansiell återförsäkring är något som tog fart under 1990-talet till följd av bristande kapacitet 
på återförsäkringsmarkanden. Den bristande kapaciteten berodde framförallt på de katastrof-
skador som branschen drabbades av under slutet av 1980-talet. I sin ursprungliga form syftade 
finansiell återförsäkring till att skydda ett försäkringsbolags balansräkning och framtida 
rörelseresultat mot risker, såsom felaktig valutamatchning, nödlidande fordringar på 
återförsäkringsbolagen, felaktiga investeringar och valutaexponeringar. (Finansinspektionen, 
2005) 
 
Med finansiell återförsäkring kan direktförsäkringsbolaget periodisera sina vinster. Detta 
möjliggörs genom att återförsäkringsbolaget etablerar sig i sådana affärsklimat där 
periodisering är tillåtet, eller att återförsäkringsbolaget tar det över egen balansräkning. 
(Finansinspektionen, 2005)  
 
I en variant av finansiell återförsäkring lägger man upp återförsäkringen över flera år och 
premien bestäms efter hand och tar då hänsyn till de skador som inträffat under föregående år. 
Premien justeras löpande under hela året. När kontraktsperioden sedan är avslutad betalas 
överskottet tillbaka, om det ett blivit överskott, minus en ränta. (Jonsson, RECINT AB, 2005) 
 
Ett exempel på finansiell återförsäkring är då ett direktförsäkringsbolag betalar 100 000 
kronor till ett återförsäkringsbolag, för att få 1 000 000 skydd av återförsäkringsbolaget, då en 
skada inträffar. Återförsäkringsbolaget ställer ett motkrav på att direktförsäkringsbolaget 
måste betala tillbaka 900 000 kronor till dem, under ett bestämt antal år. Detta görs för att 
direktförsäkringsbolaget ska kunna utjämna sitt resultat över flera år, istället för att betala hela 
skadan under det år då den inträffar. Vid denna typ av finansiell återförsäkring har ingen 
egentlig risk förts mellan bolagen. (Anderson, Guy Carpenter, 2005) 
 
Enligt Finansinspektionen måste det finnas en överförd risk för att finansiell återförsäkring 
ska vara tillåtet. Då en granskning av otillåten återförsäkring ska ske, är det lämpligt att se 
över alla kontrakt som löper under en längre tidsperiod, då nästan alla bolag försöker 
minimera antalet fleråriga risker. Många bolag har förbud mot fleråriga risker, eftersom ett 
kontrakt bör kunna sägas upp så snart som möjligt om det visar sig att det påverkar resultatet 
negativt.  Är ett bolag bundet under en längre tidsperiod inom återförsäkringsmarkanden är 
det mycket svårt att ta sig ur kontraktet. Till skillnad från direktförsäkringsmarknaden där det 
är lagstadgat att bolagen har rätt att säga upp ett kontrakt under pågående skada. Detta gör att 
kontrakt som löper under en längre tidsperiod kan innehålla otillåten återförsäkring. Trots att 
det inte är lika vanligt med finansiell återförsäkring idag, finns det fortfarande återförsäkrings-
bolag som försörjer sig på finansiell återförsäkring. (Jonsson, RECINT AB, 2005) 



 

 - 32 -   

7. Captivebolag 
 
Captivebolagen växte fram under slutet av 1950-talet som en reaktion mot att de traditionella 
försäkringsskydden var alltför standardiserade och föga flexibla. Försäkringstagarnas verkliga 
behov kunde inte tillfredställas och premierna var för höga. Försäkringsbolagen var obenägna 
att låta premierna påverkas av skadeförebyggande åtgärder och de eventuella rabatter som 
gavs för förhöjda självrisker var i princip obefintliga. Försäkringstagarna startade 
captivebolag för att på så vis sänka premierna. (Gustafsson, 2000, sid. 83) 
 
Med ett captivebolag avsågs ursprungligen ett återförsäkringsbolag som startades enbart för 
att försäkra den egna koncernens verksamhet. Captivebolaget används för att behålla en del av 
försäkringspremien kvar i den egna koncernen. På så vis kan premierna och skatterna hållas 
nere och koncernen får även bättre kontroll på sina risker. Ägarna i ett captivebolag kan dra 
nytta av den totala förmågan att bära självrisker, som en koncern har som ekonomisk enhet. 
Dessa självrisker är större än summan av de självrisker som koncernbolagen kan ta var för 
sig. (Gustafsson, 2000, sid. 81-82)  
 
Idag är det svårt för kommunerna att få direktförsäkringsbolag att försäkra hela kommunen, 
då det innebär stora risker bland annat på grund av ökad förekomst av skolbränder. Därför 
väljer många kommuner att starta egna captivebolag för att komma undan problemet. 
(Jonsson, RECINT AB, 2005) 
 
Captivebolag har oftast bara en ägare, men det finns även så kallade group captives, vilket 
innebär att bolaget ägs av flera koncerner. Ett captivebolag kan anta två former. Antingen kan 
det vara ett aktiebolag, där bolaget ägs av koncernens moderbolag eller så kan det vara ett 
ömsesidigt bolag, där de olika koncernbolagen är medlemmar. (Gustafsson, 2000, sid. 81)  
 
De senaste åren, framförallt i USA, har det kommit till så kallade rent-a-captive och cell 
captive. Rent-a-captive innebär att bolag hyr in sig i ett redan existerande captivebolag som 
ägs och kontrolleras av till exempel ett mäklarföretag. Bolagen som hyr in sig betalar endast 
en hyra till bolaget som äger captivebolaget, det vill säga de bidrar inte till resultatet. Däremot 
påverkas det enskilda captivebolagets resultat av skadeutfallen på samtliga inhyrda bolags 
risker. Cell captives fungerar i princip på liknande sätt, men varje kund köper istället in sig i 
en ”cell”, vilket innebär att detta företags resultat inte påverkas av andra kunders 
skadeutveckling. (Gustafsson, 2000, sid. 81) 
 
Den stora nackdelen med captivebolag, sett ur direktförsäkringsbolagens perspektiv, är att det 
ofta är en påtvingad återförsäkring. Exempelvis kan en industri teckna försäkring i ett 
direktförsäkringsbolag med förbehållet att direktförsäkringsbolaget måste återförsäkra 90 
procent av affären i industrins egna captivebolag. Detta innebär att då captivebolaget 
återförsäkrar i sin tur, kan inte direktförsäkringsbolaget bestämma om hur mycket som ska 
återförsäkras eller var det ska återförsäkras, om inte kontraktet innehåller en sådan klausul. 
(Svensson, Moderna Försäkringar, 2005) Se mer om detta i kapitel 10.6.  
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8. Poolåterförsäkring 
 
Poolåterförsäkring innebär att ett antal direktförsäkringsbolag återförsäkrar alla sina 
försäkringsrisker, som består av ett visst slag, via en pool. (Gustafsson, 2000, sid. 37) Det kan 
röra sig om risker som är speciellt stora och katastrofbetonade, exempelvis atomskaderisker 
och miljösaneringsrisker. I poolen delar alla deltagare sina risker med varandra och ansvarar 
med andelar i proportion till bolagets egna finansiella styrka, eller bolagets angivna 
premievolym. Fördelen med poolerna är att riskerna jämnas ut, det vill säga i stället för att ha 
en stor risk har bolagen får bolagen en gemensam portfölj av risker. (Jonsson, RECINT AB, 
2005) 
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9. Retrocession 
 
Retrocession är en process som innebär att direktförsäkringsbolagen lämnar över sina 
försäkringsrisker till ett återförsäkringsbolag som i sin tur lämnar över försäkringsriskerna till 
ett eller flera försäkringsbolag, retrocedörer, se figur 9. Processen kan sedan fortgå i flera led 
vilket innebär att originalrisken sprids på mycket små andelar världen över. Retrocession är 
beroende av hur den ursprungliga återförsäkringen är tecknad och kan därför vara både 
proportionell och icke-proportionell. (Gustafsson, 2000, sid. 57) 
 
 
 

 
  
Figur 9 - Retrocessionprocessen från försäkringstagare till retrocedör. Bearbetad från: Gustafsson, 2000 

Försäkrings-
tagare AB 

Direktför-
säkringsbolag AB 

Återför-
säkringsbolag 

Retrocedör 
AB 

Mäklare 



 

 - 35 -   

10. Problem och risker 
 
Ett direktförsäkringsbolag reducerar sina risker genom konceptet att försäkra många 
oberoende risker så att bolaget statistiskt kan förutsäga skadeutfallet och på så sätt ta ”rätt” 
betalt av försäkringstagarna. De risker som direktförsäkringsbolaget inte kan kontrollera på 
detta sätt är kumulriskerna, som exempelvis uppstår vid naturkatastrofer. Även om de 
ursprungliga försäkringsriskerna kan kontrolleras på det sätt som nämns ovan finns det risker 
i samband med själva återförsäkringsprocessen, som måste tas i beaktande och reduceras. 
(Jonsson, RECINT AB, 2005) 

10.1 Självbehållet och risk 
 
Risken med självbehållet ligger framförallt i att uppskattningarna blir felaktiga eller att 
bolaget tror sig ha en större förmåga att betala skador på egen hand än vad som faktiskt är 
fallet. Det vill säga att ett högt självbehåll antas och då en skada inträffar finns det inte 
kapacitet att betala denna. På grund av de faktorer som reglerar självbehållet måste ett mindre 
bolag ha ett lägre självbehåll, vilket också innebär större kostnader för återförsäkring. Ett för 
lågt satt självbehåll leder till att direktförsäkringsbolagen ger bort för mycket premier till 
återförsäkringsbolagen och får på så sätt bara behålla en liten del av premierna själva. 
(Jonsson, RECINT AB, 2005)  
 
Felaktiga uppskattningar i självbehållet kan innebära stora förluster för direktförsäkrings-
bolagen. Ett exempel på detta är ett direktförsäkringsbolag som har ett självbehåll för 
katastrofer på hundra miljoner och försäkringsbeståndet drabbas av en storm som ger 
betydligt högre skador. Beroende på hur återförsäkringskontraktet ser ut, kan detta leda till att 
bolaget själv måste betala den överskjutande delen. Om det är direktförsäkringsbolaget som 
måste stå för den överskjutande delen har bolaget valet att antingen betala försäkringstagarna 
med det kapital som innehas i bolaget, eller så får bolaget be ägarna skjuta till pengar. I ett 
ömsesidigt direktförsäkringsbolag finns även möjligheten att ta ut extra premier av 
försäkringstagarna (dock inte från konsumentförsäkringstagare) för att kunna täcka allvarliga 
brister i bolaget. (Jonsson, RECINT AB, 2005) 

10.2 Risk med EML-bedömning 
 
Inom skadeförsäkringsbranschen är det inte alltid så att en inträffad skada ger upphov till 
utbetalning av hela försäkringssumman, utan kunden förbrukar bara en förhållandevis liten 
del av det totala försäkringsbeloppet (Gustafsson, 2000, sid. 17). Direktförsäkringsbolaget kan 
på förhand beräkna den största skada som ett försäkringsobjekt kan ta, vilket görs genom att 
försäkringsbolaget beräknar Estimated Maximum Loss (EML) för försäkringsobjektet. 
(Finansinspektionen, 2005) Se mer om EML-begreppet i kapitel 5.3.1.2.  
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EML-beräkningar är tekniska bedömningar och bygger på statistik och utlåtanden från 
specialister inom den specifika försäkringsgrenen. Dessa beräkningar är ett försök att beräkna 
hur stora skadorna kan bli, då en viss skadehändelse inträffar. EML-beräkningarna görs på 
olika sätt inom olika försäkringsgrenar. Vid de enklaste beräkningarna konstateras endast att 
två objekt som omfattas av samma försäkring är belägna på skilda orter. Mer komplicerat blir 
det då bedömning av EML ska ske på stora industrianläggningar. Trots erfarna specialister 
och avancerade kalkyleringar är risken relativt stor att något förbises och att felbedömningar 
görs. (Gustafsson, 2000, sid. 29) 
 
Då skadorna blir större än beräknat sker ett så kallat EML-genombrott. Antag att 
direktförsäkringsbolaget använder sig av excess of loss för att skydda sig mot en viss typ av 
risk. Det bestånd som återförsäkras består av en mängd olika risker av varierande storlek. 
Antag vidare att excess of loss kontraktet avser skador i storleksordningen 50 miljoner över 
50 miljoner (det vill säga självbehållet är 50 miljoner) och EML är fastställt till 100 miljoner. 
Vid en skada som uppgår till 100 miljoner bär direktförsäkringsbolaget 50 miljoner och 
återförsäkringsbolaget de resterande 50 miljonerna. Om skadan istället kostar 70 miljoner bär 
direktförsäkringsbolaget fortfarande 50 miljoner medan återförsäkringsbolaget totalt betalar 
20 miljoner. Överstiger skadan de 100 miljoner som EML är satt till är det direktförsäkrings-
bolaget som får stå för den överskjutande delen. (Jonsson, RECINT AB, 2005) 
 
EML-genombrott är något som drabbar försäkringsmarknaden relativt ofta. Ett av de senare 
och kanske största exemplen är terroristattacken mot World Trade Center (WTC) i New York 
under 2001. Enligt beräkningar var EML satt till två våningar på ena skrapan, och vissa 
bedömare ansåg att tornen skulle ha klarat av att ett plan av mindre storlek flög in i WTC.  
Skadorna då fulltankade passagerarflygplan flög in i tornen blev förödande och EML borde 
givetvis ha satts till ett högre belopp. Detta visar att det finns risker med att låta EML ligga till 
grund för självbehållen och avgöra hur mycket som ska återförsäkras. Problemet med WTC 
handlade inte bara om att återförsäkringen var baserad på EML, utan WTC innebar en så stor 
risk att den upphandlades via två mäklare med flertalet internationella direktförsäkringsbolag 
inblandade. I och med att EML var så lågt satt accepterade många av dessa bolag en högre 
risk än vad de egentligen tilläts enligt sina underliggande riktlinjer.(Jonsson, RECINT AB, 
2005) 
 
Som ett extra skydd mot EML-genombrott kan direktförsäkringsbolaget teckna återförsäkring 
som fungerar som en reserv och är till för alla försäkringsgrenar, vilket gör att vid ett 
genombrott behöver inte direktförsäkringsbolaget själv stå för kostnaden. Direktförsäkrings-
bolagen måste även beakta att olika försäkringsobjekt kan vara belägna bredvid varandra, 
exempelvis butikskedjor. Dessa kan vara placerade i köpcentrum, vilket innebär att om ett 
direktförsäkringsbolag försäkrar två olika kedjor uppstår peak-risker för just de butiker som 
ligger i köpcentrumet. För försäkringsrisker av detta slag kompletteras återförsäkringen med 
en fakultativ del som då täcker peak-riskerna. (Svensson, Moderna Försäkringar, 2005) 
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10.3 Risk med modeller 
 
Riskerna med de olika beräkningarna och modellerna som finns är många. De flesta 
beräkningar och modeller grundas på statistik över gamla skador och skadeutfall, samt hur 
ofta en skada har inträffat historiskt sett. Resultatet av beräkningarna visar sannolikheten för 
att en skada kan inträffa, det vill säga hur ofta en skada kommer att inträffa (sett ur ett 
historiskt perspektiv, men med antaganden om framtiden). Fås exempelvis en sannolikhet på 
1/100 innebär detta att skadehändelsen inträffar en gång på hundra år och det är utifrån detta 
som direktförsäkringsbolaget återförsäkrar. Det gör att direktförsäkringsbolagen kan 
exkludera skadehändelser med låga sannolikheter ur sina återförsäkringsprogram, men de 
måste hela tiden vara medvetna om att en skadehändelse trots detta kan inträffa när som helst 
under den beräknade perioden. (Anderson, Guy Carpenter, 2005) 
 
De modeller som finns för katastrofrisker beräknar sannolikheten för att en katastrof ska 
inträffa, men modellernas utfall skiljer sig ofta åt. Det är direktförsäkringsbolaget som måste 
bestämma vilken modell de ska gå efter, ofta i samråd med den mäklare som bolaget använder 
sig av. Modellerna utvecklas ständigt, men innefattar ändå missberäkningar och faktorer som 
förbises. Dessa missberäkningar kan leda till att exponeringarna blir större än väntat och att 
skador som inte medräknats i modellen inträffar. Kostnaderna blir då större än väntat, vilket i 
sin tur betyder att direktförsäkringsbolagen återförsäkrat för lite. Modellerna stämmer sällan 
och framför allt inte då det gäller en simulering som sträcker sig över en längre tidsperiod, 
vilket det oftast är frågan om. (Areskoug, Trygg-Hansa, 2005)  
 
Ett av de senare exemplen på denna typ av scenario är stormen Gudrun, där stormmodellen 
inte räknat med att skogen kunde påverkas som den gjorde. Direktförsäkringsbolagen hade 
visserligen återförsäkrat sig till en del, men skulle troligen ha återförsäkrat till ett högre 
belopp om modellen innefattat skogsskadorna.  
 
Vid katastrofer är sannolikheten stor att så kallade clash-skador24 inträffar. Sådana drabbar 
alla affärsområden, exempelvis avbrotts-, egendoms-, arbetsskade-, ansvars-, flyg- och 
livförsäkringar. I en sådan situation är det extra viktigt att beräkningarna och modellerna 
efterliknar verkligheten väl, då en sådan händelse annars kan slå hårt mot hela 
direktförsäkringsbolaget. (Svensson, Moderna Försäkringar, 2005) 
 
Det har idag blivit större fokusering på katastrofrisker inom försäkringsbranschen. 
Medvetenheten är större om att dessa risker finns och resultatet av det har blir att det läggs ner 
mer tid på att bearbeta riskerna, än vad som gjordes för några år sedan. Försäkringsbolagen 
har idag egna riskgrupper, där aktiva diskussioner förs om olika typer av globala katastrof-
risker, såsom fågelinfluensa, terror och ”global warming”. Detta är ytterligare ett steg i 
processen att ha tillräckligt skydd för katastrofrisker i form av återförsäkring. Trygg-Hansa 
har en sådan riskgrupp där de kontinuerligt går igenom alla risker för att se vilka risker som 
de behöver lägga mer fokus på. Då denna bedömning är gjord, ser Trygg-Hansa över om det 
är något som måste förändras för att kunna reducera riskerna inom bolaget på ett eller annat 
sätt, eller helt enkelt motverka dem. (Areskoug, Trygg-Hansa, 2005) 

                                                 
24 Clash-skador: Skador som drabbar hela försäkringsbeståndet, alla affärsområden. Vanligt förekommande vid 
katastrofer där det är både personskador, sakskador och avbrottsskador med mera. 
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10.4 Relation mellan de olika parterna 
 
En återförsäkringsförbindelse ställer, precis som vid andra förbindelser, höga krav på de 
inblandade parterna. Moral och etik får en betydande roll. Anledningen är att det inte finns 
några specifika lagar gällande återförsäkring, vilket leder till att parterna får förlita sig till 
varandra. (Gustafsson, 2000, sid. 9) Direktförsäkringsbolaget har mest kunskap om sina risker 
och är därför den starkare parten i en återförsäkringsförbindelse. 
 
Det kan vara mer naturligt för ett mindre direktförsäkringsbolag, som har nära kontakt med 
återförsäkringsbolagen, att informera dem om sina risker och särskilda omständigheter. För 
ett större direktförsäkringsbolag blir det inte lika naturligt, eftersom de har en större 
försäkringsportfölj där riskerna sprids mellan många fler återförsäkringsbolag. 
 
Återförsäkringsbolagen har naturligtvis möjlighet att välja att ta emot en försäkringsrisk eller 
inte. De kan också ta emot risken med vissa motkriterier om de anser att riskerna är för stora.  
Ofta utformas kontrakten med klausuler och undantag, vilket innebär att direktförsäkrings-
bolagen måste vara noggranna med att informera de olika affärsområdena. Tecknar ett 
affärsområde en direktförsäkring som inte inkluderas i återförsäkringens automatiska 
kapacitet, är det direktförsäkringsbolaget själv som får stå för skadan om en sådan inträffar. 
(Svensson, Moderna Försäkringar, 2005) 
 
Alla parter måste vara införstådda med kontraktsinnehållet, eftersom när en skada inträffat bör 
ersättningarna snarast drivas in från återförsäkringsbolaget, utan att detaljerna i kontraktet 
ifrågasätts. För att reducera risken med att oklarheter uppstår i kontraktet kan ett nära 
affärsförhållande vara lämpligt. (Areskoug, Trygg-Hansa, 2005) 
 
Mäklaren har en viktig roll vid ingåendet av en försäkringsförbindelse. Det innebär att 
direktförsäkringsbolaget även bör tänka över sitt val av mäklare. Detta görs genom 
utvärderingar av mäklaren genom att se över bland annat vilken service de får och hur 
mäklaren skulle agera utifrån särskilda händelser. De administrativa rutinerna skiljer sig inte 
åt särskilt mycket bland mäklarna. Hur analyserna genomförs kan däremot skilja sig relativt 
mycket. Något som sällan jämförs är hur indrivning och utbetalning av ersättningar görs. På 
sikt kan det vara lämpligt att ha kontroll över hur de olika mäklarna går tillväga när det gäller 
detta. (Anderson, Guy Carpenter, 2005) 
 
Inom alla branscher finns så kallade moral hazard-risker och så även inom återförsäkrings-
marknaden, även om det är mer vanligt inom direktförsäkringsmarknaden. De tar sig i uttryck 
i att de medför ett förändrat beteende hos den som är återförsäkrad. Ett exempel på sådana 
förändrade beteende var i samband med asbestskadorna som uppstod på 1970-talet. Då hade 
ett antal direktförsäkringsbolag vetskap om farorna med kommande asbestskador, men trots 
detta fortsatte bolagen att teckna direktaffärer och återförsäkrade sig långt över de normala 
nivåerna. Beteende skulle ha varit annorlunda om bolagen inte haft återförsäkring. Det finns 
ett talesätt bland återförsäkringsbolagen som är adresserat till direktförsäkringsbolagen som 
lyder ”Act as if you were unreinsured”. (Jonsson, RECINT AB, 2005) Återförsäkringsbolagen 
försöker reducera moral hazard-risker genom att upprätta ett så bra kontrakt som möjligt, med 
få kryphål. Dessutom ser återförsäkringsbolagen till att direktförsäkringsbolagen tar den 
största delen av risken själv för att få ett så ärligt och öppet affärsförhållande som möjligt. 
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10.5 Olika risker som ratingen innefattar 
 
De olika ratinginstituten ser över ungefär samma saker då de sätter rating på återförsäkrings-
bolag. Det viktigaste för direktförsäkringsbolagen är dock återförsäkringsbolagets betalnings-
förmåga. Denna kan ändras mycket snabbt, varför en god relation till ratingbolaget kan vara 
av stor betydelse. Är ratingen på väg ner kan således direktförsäkringsbolaget, genom en nära 
relation, få information om detta och vidta de åtgärder som behövs.  
 
Ratingen har en stor betydelse i samband med ingåendet av en återförsäkringsförbindelse. De 
flesta direktförsäkringsbolag har i sina riktlinjer angivelser om hur stora andelar av 
försäkringsrisken som olika återförsäkringsbolag får ta samt angivelser om lägsta rating som 
kan accepteras. (Anderson, Guy Carpenter, 2005) De senaste åren har ratingen sjunkit kraftigt 
vilket gör att direktförsäkringsbolagen har varit tvungna att frångå riktlinjerna. Risken ökar 
givetvis om dessa frångås och måste därför kompenseras med något annat, såsom letter of 
credit. Se mer om letter of credit i kapitel 10.6. 
 
Förutom de stora ratinginstitutens officiella ratinglistor så har många direktförsäkringsbolag 
en så kallad Credit Committee som gör egna interna ratinglistor som bolaget kan förlita sig 
till. Utifrån egna bedömningar har de författat en lista på lämpliga återförsäkringsbolag. De 
officiella och interna listor har likheter, men det är inte alltid som ett återförsäkringsbolag på 
en officiell ratinglista återfinns med samma rating på direktförsäkringsbolagets interna lista. 
Därför är direktförsäkringsbolagen noga med att denna lista inte blir officiell. Kommer det 
fram att ett direktförsäkringsbolag inte godkänt ett återförsäkringsbolag kan ryktet sprida sig 
och fler direktförsäkringsbolag kan undvika att ingå försäkringsförbindelse med det aktuella 
återförsäkringsbolaget. (Areskoug, Trygg-Hansa, 2005)  
 
Mindre direktförsäkringsbolag har inte samma resurser för att undersöka återförsäkrings-
bolagen. De får därför förlita sig på marknaden och de officiella ratinglistorna samt på sin 
mäklare. Ratingen går dock aldrig att lita på fullt ut, eftersom en nedgradering av ett 
återförsäkringsbolag kan gå fort. Ett återförsäkringsbolag med bra rating i början av året kan 
ha en sämre rating i slutet av året, vilket gör att täta kontakter till sina återförsäkringsbolag 
kan vara av stor betydelse. På så vis har direktförsäkringsbolaget större möjligheter att i tid 
upptäcka och förbereda sig på en eventuell nedgradering av återförsäkringsbolagets rating. 
(Svensson, Moderna Försäkringar, 2005) 

10.6 Kreditrisk 
 
Kreditrisken är något som har kommit att öka inom försäkringsbranschen, mycket på grund av 
den nedåtgående trenden i rating. En av de främsta faktorerna som direktförsäkringsbolagen 
måste undersöka innan en återförsäkringsförbindelse ingås är återförsäkringsbolagets 
överlevnadsförmåga. En långsvansad affär pågår ofta under flera årtionden vilket gör att det 
är viktigt att återförsäkringsbolaget finns kvar under hela perioden. (Jonsson, RECINT AB, 
2005)  
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För långsvansade kontrakt skrivs ofta en så kallad nedgraderingsklausul in, som innebär att 
direktförsäkringsbolaget har möjlighet att bryta kontraktet om återförsäkringsbolaget 
nedgraderas under avtalsperioden. Detta är ett sätt för direktförsäkringsbolagen att minska 
kreditrisken. För att kunna bryta kontraktet måste dock ett annat återförsäkringsbolag vara 
villigt att gå in och överta försäkringsrisken. I stället för att utnyttja nedgraderingsklausulen 
kan bolagen därför begära att en bank utfärdar ett så kallat letter of credit, på återförsäkrings-
bolagets bekostnad. De belopp som banken ska garantera är skadereserven samt IBNR25. 
Letter of credit fungerar som en säkerhet genom att direktförsäkringsbolaget på så vis 
garanteras att återförsäkringsbolaget har den betalningsförmåga som direktförsäkringsbolaget 
kräver. (Svensson, Moderna Försäkringar, 2005) 
 
Då kreditrisken är så långt gången att återförsäkringsbolaget är satt i konkurs, kan inte 
direktförsäkringsbolaget göra annat än att ställa sig på kö hos konkursboet. (Svensson, 
Moderna Försäkringar, 2005) 
 
Kreditrisker kan även uppstå i samband med att exempelvis en industri väljer att dela upp 
försäkringsriskerna mellan sitt captivebolag och ett direktförsäkringsbolag. Kreditrisken 
uppstår för direktförsäkringsbolaget om captivebolaget väljer att återförsäkra försäkrings-
riskerna i återförsäkringsbolag med låg rating. Om en konkurs inträffar hos någon av 
captivebolagets återförsäkringsbolag kommer captivebolaget att få stora svårigheter att klara 
av en stor exponering, då de ofta inte har det kapital som behövs. I ett sådant fall får direkt-
försäkringsbolaget själv stå för kostnaderna. För att reducera denna kreditrisk kan direkt-
försäkringsbolaget via en klausul i kontraktet lägga in om vetorätt mot captivebolagets val av 
återförsäkringsbolag. (Svensson, Moderna Försäkringar, 2005) 

10.7 Konkursrisk samt risk med utebliven betalning 
 
Då ett återförsäkringsbolag går i konkurs och ett direktförsäkringsbolag har fordringar på 
återförsäkringsbolaget jämställs direktförsäkringsbolaget i bästa fall med övriga nationella 
fordringsägare. Detta innebär att de som bäst får ekonomisk uppgörelse efter samma ackord.  
(Jonsson, RECINT AB, 2005) 
 
Direktförsäkringsbolagen kan ibland ha svårt att få ersättning från återförsäkringsbolagen. 
Processen för betalning följer ett vanligt påminnelseförfarande, med den skillnaden att 
direktförsäkringsbolaget också kan göra besök hos återförsäkringsbolaget. Fungerar inte det 
måste advokat kopplas in. (Svensson, Moderna Försäkringar, 2005) Det är ovanligt att åter-
försäkringsbolagen inte betalar som de ska, men det kan ske då återförsäkringsbolaget går 
dåligt eller har drabbats av många stora exponeringar samtidigt. Det kan leda till att 
återförsäkringsbolaget försöker hitta utvägar i kontraktet för att slippa betala. Utvägarna kan 
exempelvis bestå i att direktförsäkringsbolaget tecknat direktförsäkring som ingår i 
undantagsklausulerna. Om återförsäkringsbolaget motsätter sig att betala ut ersättning kan 
effekter uppstå i framtiden, i form av att direktförsäkringsbolagen undviker att ingå 
försäkringsförbindelse med återförsäkringsbolaget. På lång sikt kan detta leda till att 
återförsäkringsbolaget inte får in några premier, vilket på så vis hotar dess överlevnad. 
(Anderson, Guy Carpenter, 2005) 
 

                                                 
25 IBNR- Incurred But Not Reported: Innebär skador som redan inträffat men som bolaget inte har vetskap om 
ännu. 
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Problem med utebliven betalning är större för mindre direktförsäkringsbolag, eftersom de har 
fler exponeringar som överstiger självbehållen, medan stora bolag tar fler exponeringar på 
egen hand. 

10.8 Valutarisk 
 
Återförsäkringsmarkanden är en global marknad, vilket gör att valutarisker uppstår. 
Valutarisken ligger vanligtvis hos återförsäkringsbolaget, som ofta har kvar affären i den 
ursprungliga valutan, för att reducera riskerna i valutaväxling. 
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11. Finansinspektionens kontroll 

11.1 Tre risker som kontrolleras 

11.1.1 Motpartsrisk 
 
Motpartsrisken innebär att det finns en risk att det mottagande återförsäkringsbolaget inte kan 
fullgöra sina åtaganden då en skada uppkommer. För att få en uppfattning om denna risk, då 
det gäller avgiven återförsäkring skickar Finansinspektionen ut en återförsäkringsblankett till 
utvalda direktförsäkringsbolag där de får namnge vilka återförsäkringsbolag de har, ratingen 
på dessa och vilken hemvist de har. Det rör sig här om de 20 största återförsäkringsbolagen 
som direktförsäkringsbolaget har. (Finansinspektionen, 2005) 

11.1.2 Otillräckligt återförsäkringsprogram 
 
Ytterligare en risk som Finansinspektionen kontrollerar är risken med att direkt-
försäkringsbolagets återförsäkringsprogram är otillräckligt. Ett otillräckligt återförsäkrings-
program innebär att den återförsäkring som direktförsäkringsbolaget tecknat inte är tillräcklig 
för den försäkringsrisk som bolaget har. Risken med otillräckliga återförsäkringsprogram 
kontrolleras genom att direktförsäkringsbolagen måste rapportera sina tio största exponeringar 
per enskild risk och händelse, samt hur dessa återförsäkrats. Redogörelsen omfattar 
exponeringstyp, EML, självbehåll och den högsta excesspunkten (limiten). Dessa sätts sedan i 
förhållande till kapitalbasen och hur de påverkar bolagets solvens. (Finansinspektionen, 2005) 

11.1.3 Förluster i mottagen återförsäkring 
 
Återförsäkring kan i princip jämställas med direktförsäkring med enda skillnaden att vid 
direktförsäkring har det mottagande bolaget mer information om försäkringsrisken än vid 
återförsäkring. Det finns därför risk för förluster i mottagen återförsäkring. Dessutom är 
återförsäkringsmarknaden internationell, vilket innebär att bolaget kan få in risker som de 
normalt inte försäkrar. De utländska riskerna är svåra för Finansinspektionen att kontrollera. 
(Finansinspektionen, 2005) 

11.2 Hur de allmänna råden följs 
 
De allmänna råden är relativt generella och något som följs av de större bolagen mer eller 
mindre per automatik. För de mindre bolagen kan det i vissa fall medföra att mer resurser 
måste sättas in för att kunna uppnå den nivå som Finansinspektionen kräver. Oftast är det 
inget som direktförsäkringsbolagen tittar på dagligen, utan det är en inarbetad rutin i bolagen 
som ses över precis som alla andra rutiner.(Kristoferson, If P & C Insurance, 2005) 
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Kvaliteten på den statliga tillsynen av försäkringsbolag är mycket varierande från land till 
land. I vissa länder är tillsynen i princip obefintlig, speciellt då det gäller återförsäkring. 
Några EU-direktiv finns inte när det gäller återförsäkring, men är något som är under 
utveckling. Enligt Finansinspektionen kommer tillsynen i Sverige inte att ändras genom nya 
EU-direktiv, utan med den tillsyn som innehas idag uppnås EU-standard.(Finansinspektionen, 
2005) Främsta anledningen till det är att de nya direktiven grundar sig på den engelska 
finansinspektionen, som enligt Finansinspektionen är väldigt lik den svenska.  
 
De allmänna råden är endast råd, men bör följas av alla bolag. Följs inte råden så måste 
bolaget presentera vad de har för program för att uppnå Finansinspektionens standard på 
annat sätt. Finns inget annat program följer sanktioner, såsom erinran eller föreläggande, 
ibland även i kombination med en straffavgift på upp till 50 miljoner kronor. Detta är något 
som Finansinspektionen ännu inte har tilldelat försäkringsbolag i samband med åter-
försäkring, men däremot för andra områden i försäkringsbolagen, såsom felaktigheter i 
årsredovisningen. (Finansinspektionen, 2005) Den brittiska finansinspektionen (FSA) har 
precis stängt av två återförsäkringsmäklare efter att de hade placerat återförsäkring i ett 
finansiellt återförsäkringskontrakt (Lloyd’s list 5 december, 2005). 

11.3 Finansinspektionens utförda kontroll, hösten år 2004 
 
Under hösten år 2004 genomförde Finansinspektionen för första gången en större 
platsgranskning av direktförsäkringsbolagens upphandling och dokumentation av avgiven 
återförsäkring. Granskningen syftade delvis till att öka kunskapen och kompetensen hos 
Finansinspektionen, men även till att bedöma direktförsäkringsbolagens avgivna åter-
försäkringsaffärer med hänsyn till bolagens direktaffärer. Granskningen gjordes på fem olika 
försäkringsbolag: If, Trygg-Hansa, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Sirius 
(Svensson, Moderna Försäkringar, 2005). Finansinspektionen tog del av hela eller valda delar 
av bolagens återförsäkringsprogram och bedömde dessa. Programmen innehöll bland annat 
bolagens strategier, riktlinjer, rutiner och manualer för återförsäkring samt ansvarsfördelning 
för hantering av återförsäkringsrisker. Enligt resultatet av undersökningen hade alla fem bolag 
helt tillfredsställande återförsäkringsprogram, kompetens och erfarenhet. Likaså hade alla 
bolag personal med adekvat bakgrund på området och bolagens exponeringar var bedömda 
enligt fastlagda riktlinjer och EML-beräkningar. (Elonq, Finansinspektionen, 2005) 
 
Denna granskning var också ett sätt för Finansinspektionen att upparbeta den kompetens som 
krävs för att kontrollera återförsäkringsförbindelser. Direktförsäkringsbolagen vet mest om 
sina egna försäkringsrisker och därför kan det för Finansinspektionen vara svårt att ha 
tillräcklig kompetens för att bedöma risken med återförsäkringsprogrammen. 
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12. Diskussion 
 
Risk är ett naturligt inslag på försäkringsmarknaden och är en förutsättning för en fungerande 
marknad. Det leder till att det är ytterst viktigt att i alla sammanhang klart och tydligt 
definiera vad som avses med en risk. Utvecklingen i samhället gör att det ständigt uppstår nya 
risker, risker som direktförsäkringsbolagen inte räknat med, men ändå måste försöka att 
reducera. Här kan exempelvis nämnas risker som uppstår på grund utav växthuseffekten. Ett 
steg i processen är att återförsäkra de risker som direktförsäkringsbolaget inte kan anta annars 
och göra det på ett sätt som är mest lönsamt. Inom alla marknader, oavsett karaktär, 
eftersträvas en perfekt marknad. Den perfekta återförsäkringsmarknaden ur 
direktförsäkringsbolagens synvinkel är att de, med hjälp av beräkningar och statistik, alltid 
återförsäkrar precis så mycket som det behövs, så att inga EML-genombrott eller oförutsedda 
skador sker. 
 
I dagsläget ser markanden inte ut på det viset, utan det sker ofta skador som överstiger de 
belopp som beräknats, på grund av att faktorer förbisetts. Direktförsäkringsbolagen försöker i 
den mån det är möjligt att reducera sina försäkringsrisker, men däremot då det gäller 
börsplaceringar är bolagen mer riskbenägna, vilket kan tyckas underligt. En förklaring är att 
risker i försäkringsbeståndet kan begränsas på ett mycket effektivare sätt än vad 
placeringsriskerna kan. Möjligheten att återförsäkra är det tydligaste exemplet i 
sammanhanget. För att inte riskera lägre kapitalavkastning än sina konkurrenter så måste 
direktförsäkringsbolaget ta de risker som finns på kapitalmarknaden. Dessa är oftast betydligt 
större än på återförsäkringsmarknaden eftersom det sällan går att förutse hur utfallet på 
kapitalmarkanden kommer att bli. Det går att ha åsikter om återförsäkringsmarknadens 
beräkningssätt, men klart står ändå att utfallet kan beräknas på ett mer exakt sätt, om än med 
vissa felmarginaler.  
 
Katastrofrisker är de svåraste riskerna att beräkna för direktförsäkringsbolag, eftersom 
skadorna varierar från skadehändelse till skadehändelse och utfallen i liknande typer av 
katastrofer kan bli helt olika varandra. Idag tas mer hänsyn till katastrofrisker än vad som 
gjordes för tio år sedan. Detta kan ses som en naturlig följd av att modeller och beräkningar 
utvecklas, men kanske också på grund av de stora skadehändelser som drabbat branschen på 
senare år. Trots detta förbises ofta ett flertal faktorer i samband med katastrofer. Fenomen 
som global warming är något som direktförsäkringsbolagen inte återförsäkrar sig för 
överhuvudtaget i dags läget. Förklaringen är troligen att det inte inträffat någon katastrof där 
global warming legat som grund. Marknaden har en tendens att reagera först då en katastrof 
redan inträffat, vilket gör att det tar lång tid innan marknaden hinner komma i fas och 
återhämta sig efter katastrofer av större slag. Följden blir att faktorer förbises och därmed att 
förändringar av beteendet hos direktförsäkringsbolagen gällande återförsäkring tar flera år.  
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Till följd av ovanstående förefaller EML-genombrott att bli vanligare. Terrorattacken mot 
World Trade Center (WTC) i New York år 2001 är, som vi tidigare nämnt, ett av de större 
exemplen på detta. Det ingick inte i några beräkningar att båda tornen faktiskt kunde rasa. Att 
det skulle ske var givetvis något som var svårt att förutse, men att endast två våningarna var 
återförsäkrade är ändå ett tecken på att beräkningarna inte alltid är så nära sanningen som vore 
önskvärt. Därför borde kanske EML användas i mindre utsträckning och ersättas av något 
annat mått, till exempel MPL. MPL baseras istället på det maximala åtagandet som ett 
direktförsäkringsbolag har och grundar sig på en mer konservativ bedömning av risken. En 
ökad användning av MPL skulle således kunna innebära att färre genombrott skulle ske på 
marknaden. 
 
Med den osäkerhet som råder i världen idag vet vi inte var eller när en naturkatastrof eller ett 
terrorattentat kan ske nästa gång. Det går att förbereda sig genom att utveckla kunskapen om 
sina försäkringsrisker och se till att vidta alla möjliga åtgärder som går för att reducera 
verkningarna av skadorna. Efter attacken mot WTC har medvetenheten ökat och direkt-
försäkringsbolagen är nu mer förutseende och återförsäkrar mer. Här bör dock 
uppmärksammas att minnet ofta är kort och citat som: ”Det enda vi har lärt oss av historien är 
att vi ingenting lärt oss” kan kännas rätt i sammanhanget. 
 
Ratingen är en viktig och ofta avgörande faktor vid val av återförsäkringsbolag. De stora 
direktförsäkringsbolagens egna ratinglistor ställer ofta högre krav på återförsäkringsbolagen 
än vad ratinginstituten gör. Det eftersom direktförsäkringsbolagen inte vill riskera att välja ett 
återförsäkringsbolag som senare inte kan fullfölja sina åtaganden. Trots detta har den 
officiella ratingen fortfarande en betydande roll då det bland annat är denna som bolagen 
hänvisar till då de redovisar sina förbindelser till Finansinspektionen.   
 
Ratingen kan också ses som ett skydd mot uppkomsten av kreditrisker, men trots hög rating 
har vi sett att återförsäkringsbolagen ibland står inför det faktum att de inte kan eller 
möjligtvis inte vill fullfölja sina åtaganden. Direktförsäkringsbolagen kan som ett extra skydd 
säkerställa ersättning genom letter of credit. Denna möjlighet utnyttjas inte i särskilt stor 
utsträckning. I dagsläget då fluktuationerna i ratingen är stora, borde eventuellt en sådan 
möjlighet utnyttjas i större utsträckning. En anledning till att detta inte görs är troligtvis de 
höga kostnaderna som letter of credit innefattar. Det är kostnader som återförsäkringsbolagen 
står för, men som indirekt drabbar direktförsäkringsbolagen genom högre premier, vilket i sin 
tur innebär dyrare återförsäkring. En enklare och mindre kostsam lösning, där rating är mer 
pålitlig, kan därför önskas. Frågan är hur denna lösning skulle se ut.  
 
Tilltron till den andra parten i samband med ingåendet av en återförsäkringsförbindelse måste 
vara relativt hög.  Därför kan det tyckas att alla parter i en förbindelse vill vara så öppna och 
ärliga som möjligt. Vi har dock fått intrycket att så inte alltid är fallet. Snarare är det så att 
återförsäkringsbolagen och mäklaren förväntas vara helt öppna, medan ett större direkt-
försäkringsbolag inte har samma förväntningar. Efter den senaste tidens katastrofer har det 
blivit allt viktigare för parterna att de kan förlita sig på varandra, eftersom försäkrings-
skadorna och de ekonomiska ersättningarna bara ökar. Vi har fått uppfattningen att det i 
framtiden kommer att läggas mer fokus på moral hazard-risker. Det är också något som vi 
anser är en nödvändighet för att en så global marknad som återförsäkringsmarknaden ska 
fungera på ett effektivt sätt.  
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En fusion med den finansiella marknaden skulle kanske minska moral hazard-riskerna, då 
”kontrakten” på den finansiella markanden är standardiserade och marknaden är likvid. Detta 
innebär att mindre information om motparten krävs vid ingåendet av en affärsförbindelse då 
parterna på denna marknad inte bundna på samma sätt som på återförsäkringsmarknaden. Om 
någon part inte längre vill ingå i ”kontraktet” så finns alltid möjligheten att träda ur, den 
möjligheten finns inte i samma utsträckning på återförsäkringsmarknaden, vilket leder till att 
tilltron och informationsbehovet om den andra parten blir högre. 
 
Finansinspektionen kontrollerar den svenska försäkringsmarknaden genom 
rekommendationer och råd. Följs inte dessa och något annat tillförlitligt återförsäkrings-
program inte finns följer sanktioner. Det är dock sällan som sådana tilldelas. Tilldelas 
sanktioner avser de oftast andra delar i försäkringsverksamheten och inte direktförsäkrings-
bolagens återförsäkringar. Det kan givetvis bero på att bolagen inte gjort sig förtjänt av 
sanktioner då det gäller återförsäkringsförbindelserna men kanske är det så att tillsynen är för 
dålig? Finansinspektionen säger sig själva ha en tillsyn som liknar den brittiska finans-
inspektionen (FSA). Detta är dock något som våra respondenter har haft delade meningar om 
och enligt vissa bolag är FSA kontroll hårdare än Finansinspektionens. I en artikel i Lloyd’s 
list kan utläsas att två återförsäkringsmäklare på Londonmarknaden nyligen blev avstängda i 
två år sedan de placerat återförsäkring i ett finansiellt återförsäkringskontrakt (Lloyd’s list, 5 
december, 2005). Med detta i åtanke samt att Finansinspektionen sällan tilldelar sanktioner 
som rör återförsäkring så är det lätt att förstå att åsikterna om Finansinspektionens tillsyn går 
isär.  
 
Den nya EU-standard som för tillfället arbetas fram kommer inte, enligt Finansinspektionen, 
att innebära någon större förändring då det gäller tillsynen på den svenska marknaden. Det på 
grund av att den bygger på de kontroller, rekommendationer och råd som FSA har 
(Finansinspektionen, 2005). Då åsikterna går isär bland våra respondenter avseende likheten 
mellan FSA och Finansinspektionen kvarstår frågan om EU-standarden kommer att ge någon 
förbättring. En EU-standard skulle kunna främja nätverk mellan tillsynsmyndigheterna i olika 
länder och eventuellt krympa avstånden på den globala marknaden och göra den mer enhetlig. 
 
Kontrollen som Finansinspektionen utförde under hösten år 2004 skulle troligtvis ha blivit 
mer effektiv om den gjorts under en tidsperiod då de deltagande bolagen hade mindre att göra. 
Hösten är den period då förnyelseprocessen är i full gång. Problemet med att direkt-
försäkringsbolagen har mest kunskap om sin egen verksamhet kommer alltid att kvarstå men 
med regelbundna liknande kontroller skulle kanske problemet åtminstone reduceras. 
Branschen är dock så speciell att det alltid kommer att bli svårt att utföra effektiva kontroller. 
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13. Avslutande reflektioner 
 
Vår stora fundering under arbetets gång har varit varför återförsäkringsmarknaden egentligen 
är en egen marknad. Problemet med höga ersättningsnivåer och därmed stora förluster skulle 
inte vara lika märkbara om återförsäkringsmarknaden vore gemensam marknad med den 
finansiella. Förklaringen till att de idag är två skilda marknader är troligen att den finansiella 
marknaden är för osäker. Återförsäkring i sig innebär stora osäkerhetsmoment, men vissa 
beräkningar och modellsimuleringar kan dock fastställas. På den finansiella marknaden är 
fluktuationerna stora och marknaden kan variera stort från dag till dag. Vissa påstår till och 
med att det är rent utav omöjligt att göra perfekta placeringar i en aktieportfölj, vilket skulle 
innebära att riskerna på återförsäkringsmarkanden blev onödigt stora. (Areskoug, Trygg-
Hansa, 2005)  
 
En gemensam marknad skulle troligtvis innebära att alla risker som idag är icke-
försäkringsbara skulle kunna direktförsäkras. På så vis skulle strävan efter den perfekta 
markanden ha nått ett steg längre. Frågan kvarstår dock om marknaden verkligen eftersträvar 
att bli perfekt på just den punkten.  
 
Framväxten av Alternative Risk Transfer-marknaden (ART-marknaden) drivs av 
försäkringsmarknadens behov av mer kapacitet och är ett steg mot en gemensam marknad. 
Pengarna som finns inom kapitalmarkanden är uppåt hundra gånger större än de som finns 
inom försäkringsmarknaden. Detta gör att kapitalmarkanden skulle kunna svälja mycket mer 
än vad återförsäkringsmarkanden kan göra idag och fluktuationerna skulle på så sätt bli 
mindre. Investerarna på kapitalmarknaden söker hela tiden sådana risker som är okorrelerade 
med det de risker som de redan har i sina portföljer. Därför skulle de troligtvis tänkas ta sig an 
riskerna inom försäkringsmarknaden, då exempelvis katastrofrisker är i princip helt 
okorrelerade med aktiemarknaden. Katastrofobligationer, så kallade Cat Bond är något som 
uppkommit under senare år och är exempel på en produkt i gränslandet mellan den finansiella 
marknaden och återförsäkringsmarkanden. (Gustafsson, 2000, sid. 80) 
 
Här bör även nämnas att finansmarknadens aktörer redan idag investerar i återförsäkrings-
bolag och deltar på så sätt på denna marknad. Ett exempel är Berkshire Hathaway som ett 
konglomerat och ett annat exempel är Fairfax som startade som ett finansbolag och sedan 
köpte ett försäkringsbolag. (Jonsson, RECINT AB) 
 
På återförsäkringsmarknaden är flexibiliteten relativt låg, medan det är en mycket viktig 
faktor på finansmarknaden. Detta är givetvis något som ställer till med problem på en 
gemensam marknad. Vid en fusion krävs det därför bland annat att kontrakten bli 
standardiserade och kan handlas på en likvid marknad. Så snart detta är gjort kommer det gå 
att handla med återförsäkringskontrakt, precis som andra typer av värdepapper och finansiella 
instrument. Detta troligen innebära att steget till en gemensam marknad tas fullt ut.  
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13.1 Några tankar om begreppet risk 
 
Risk är något som genomsyrar hela vår uppsats och därför tänkte vi knyta samman uppsatsen 
genom att reflektera lite över vår syn på begreppet. Begreppet har under arbetets gång vidgats 
och förändrats till att genomsyras av återförsäkringsmarknaden, varför begreppet innebär 
sannolikheten att något oönskat inträffar. Något som inte går att styra över men som i 
möjligaste mån bör reduceras 
 
Synen på risk är dock olika beroende på vem som tillfrågas och begreppet har idag en annan 
innebörd gentemot för några år sedan. Det är en större medvetenhet som genomsyrar 
försäkringsbranschen och mer tid ägnas åt att analysera risker. (Areskoug, Trygg-Hansa, 
2005) Trots de riskgrupper som många av direktförsäkringsbolagen har, kan det önskas att 
möjligheterna vore större när det gäller insamlandet av kunskap inför kommande katastrof-
moment. Med dagens beräkningar och simuleringsmodeller är kunskapen om katastrofer 
långtifrån önskvärd.  
 
Risk är något vi alla bör lära oss att leva med, i vilken form den än uppträder. Det är riskerna 
som får oss att arbeta vidare och sträva efter det perfekta tillståndet på marknaden. 
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Bilagor 



 

    

Bilaga 1 
 
Ordlista 
 
Automatisk kapacitet: 
Direktförsäkringsbolaget har inom vissa ramar automatiskt skydd, d v s utan skyldighet att 
rapportera varje enskild risk till återförsäkringsbolagen. 
 
Captivebolag:  
Ett försäkringsbolag som är till för att försäkra den egna koncernens verksamhet. 
 
Clash-skada: 
En skada som drabbar flera försäkringsgrenar i direktförsäkringsbolaget. 
 
DFA: 
Dynamic Financial Analysis - en modell som används för att analysera hur olika risker i hela 
verksamheten samverkar. 
 
Direktförsäkringsbolag: 
Ett försäkringsbolag som hos annat försäkringsbolag återförsäkrar större eller mindre del av 
sin direktförsäkringsaffär. 
 
EML: 
Estimated Maximum Loss - En beräkning som används för att på förhand beräkna den största 
skada som ett försäkringsobjekt eller flera försäkringsobjekt (kumul) kan drabbas av. 
 
EML-genombrott: 
En skada som överstiger den uträknade skadegraden, EML. 
 
Meteorologisk prognosapplikation: 
En prognos som tar hänsyn till allt som kan tänkas hända inom meteorologin. 
 
MPL: 
Maximum Possible Loss - En beräkning som används för att på förhand beräkna det 
maximala åtagandet som ett direktförsäkringsbolag har. 
 
Fakultativ: 
Betyder enligt SAOL representerande en möjlighet bland flera, valfri med mera. 
 
IBNR: 
Incurred But Not Reported: Innebär skador som redan inträffat men som bolaget inte har 
vetskap om ännu. 
 
Kortsvansad affär:  
En försäkringsaffär/förbindelse som pågår under en kortare tidsperiod, upp till exempelvis 
fem år. 
 



 

    

Kumul:  
Risk för sådan skada som betingas av riskkoncentration, exempelvis genom att flera 
försäkringsobjekt ligger så nära varandra att försäkringsgivaren vid en och samma 
skadehändelse riskerar att drabbas av skada på samtliga eller mer än ett sådant objekt. 
(Förklaringen är tagen från FFFS 2000:5) 
 
Långsvansad affär:  
En försäkringsförbindelse/affär som pågår under en längre tidsperiod ibland även upp till en 
livstid. 
 
Peak-Risk: 
En enskild, stor försäkringsrisk 
 
Retrocession: 
Ett återförsäkringsbolag som i sin tur lämnar över försäkringsriskerna till ett eller flera 
försäkringsbolag. 
 
Security: 
Ett återförsäkringsbolags kvalitet mätt i kapitalstyrka och solvens. 
 
Självbehåll: 
Det högsta ansvar som direktförsäkringsbolagen får ta per risk eller per skadehändelse, utan 
att ha en återförsäkring. 
 
Skadegrad i procent: 
(Beräknad maximalskada • 100) / totala försäkringsbeloppet 
 
Återförsäkringsbolag: 
Försäkringsbolag som tar emot återförsäkring från direktförsäkringsbolaget. 
 
Återförsäkringsprovison: 
Provision från återförsäkringsbolaget som är till för att täcka direktförsäkringsbolagets 
anskaffningskostnader, förvaltningskostnader samt övriga kostnader. 
 



 

    

Bilaga 2 

 



 

    

 
 

 



 

    

 
 

 
 
 



 

    

 
 

 
 



 

    

 
 

 
 
 



 

    

 
 

 



 

    

Bilaga 3 

 



 

    

 
 
 

 
 



 

    

 
 
 

 



 

    

 
 

 



 

    

 

 
 
 



 

    

 

 
 
 



 

    

 
 



 

    

Bilaga 4 
 
Artikel från Lloyd’s list, 051205 
 

 



 

   

Bilaga 5 
 
Frågeställningar som användes under de kvalitativa intervjuerna 
 

 Vad innebär ordet risk för Er? 
 

 Hur stort är Ert själbehåll? Hur räknas denna ut? Hur säker är denna beräkning? 
 

 Hur går er process till då ni bedömer hur mycket bolaget ska återförsäkra? Modeller? 
Bedömningar? Med mera? Med hur stor precision kan ni räkna ut risker? 

 
 Har ni återförsäkringsmäklare till hjälp för vissa typer av risker? Alla? Eller bara 

några? 
 

 Om ni inte har försäkringsmäklare för alla era risker, hur gör ni dessa bedömningar?  
 

 Hur ”väljer” ni återförsäkringsbolag? Vad tittar ni på? Går ni via mäklare?  
 

 Hur upplever ni ratingen? Skiljer sig er bedömning av ratingens betydelse med 
avseende på hur stort bolaget är? 

 
 Är det skillnad i er bedömning av hur mycket man ska återförsäkra med avseende på 

hur stort bolaget är 
 

 Vi har förstått att excess of loss är den vanligaste återförsäkringen använder ni andra 
typer av återförsäkring också? 

 
 Återförsäkring är ett sätt att reducera riskerna för försäkringsbolag. Vad ser ni att det 

finns för inneboende risker med återförsäkringar? Och hur reduceras dessa i så fall?   
 

 Hur gör ni riskbedömningarna för olika branscher (katastrof, brand, motor mm)? 
Skiljer sig dessa åt? 

 
 Hur påverkar Finansinspektionens rekommendationer er? Hur stor hänsyn tas till 

dessa? 
 

 Hur drabbas ni av om återförsäkringsbolagen inte vill/kan betala? Vad gör ni för att 
reducera denna risk? 

 
 Tar ni större hänsyn till katastrofrisker och andra stora risker idag än vad ni gjorde för 

några år sedan? Är ni mer medvetna om dessa idag?  
 

 Kreditrisk, hur påverkas ni av detta?  
 

 Moral Hazard risk hur påverkas ni av detta?  
 


