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Detaljerat innehåll 

 
 

Presentationen syftar till att ge en översikt över den svenska 

försäkringsmarknaden, såväl för sak- som livförsäkring. Bland annat kommer presentationen 

att ge en bild av omfattning av olika segment av den svenska försäkringsmarknaden, 

premievolymer, marknadsandelar, skadeutbetalningar, viktigare aktörer, 

investeringstillgångar, etc. Presentationen kommer även att ge en introduktion till aktuella 

förändringsprocesser som påverkar den svenska försäkringsmarknaden. En kort redogörelse 

för olika bolagsformer och avslutningsvis hur Svensk Försäkring arbetar och om andra 

branschgemensamma organisationer och aktiviteter som sker inom den svenska 

försäkringsbranschen.

Pensionsmarknaden  

Vilka är de största aktörerna på pensionsmarknaden. Hur skiljer de sig åt? Vilka utmaningar 

står de inför? Upphandlingar? Skillnaden på kollektivavtalat och icke. Lite kort om 

förmånsbestämt och premiebestämt och valmöjligheter för den försäkrade.  

 

Skaderegleringen är en mycket viktig del av försäkringsaffären. Kunden har 

höga förväntningar på snabb och effektiv reglering. Hur fungerar processerna kring 

skadereglering. Hur förhåller sig skadekostnader till skadebehandlingskostnader? Vi kommer 

också visa på hur man arbetar med kommunikationen kring skadereglering.

  

I denna programpunkt ges en övergripande introduktion av underwriting. Vilka principer 

finns gällande underwriting d.v.s. riskurval, prissättning, omfattning och villkor samt 

förhandling. Vi kommer även att se på underwriting ur dels ett portföljperspektiv dels som 

individuella fall. 

 

 



 
 

 

 

Återförsäkring definieras ofta som ”försäkring för försäkringsbolagen”. Försäkringsbolag 

köper återförsäkring för att skydda sin egen balans- och resultaträkning. 

Återförsäkringsbranschen är global och kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar till 

försäkringsbolagen just genom att ha en global riskspridning. Föredraget fokuserar på 

återförsäkringens grunder, på de stora katastrofhändelserna (då återförsäkringsmarknaden 

påverkas som mest) och på inverkan och roll som återförsäkringen spelar på den nordiska 

försäkringsmarknaden. Detta pass kommer även beröra ämnen som 

prissättning/modellering, Solvens II och dess påverkan på återförsäkring, klimatförändringar 

och andra framtida risker, m.m. 

 

Vilka är riskerna för branschen framöver? Cyberrisk? Digitala utmaningar? Hur förändras 

försäkringsvärlden och deras kunder? Köpbeteenden?? Hur kan man säkerställa att man 

möter kunden behov? 

Här får du som deltagare en kort introduktion till ämnet försäkringsteknik. Vi kommer att 

diskutera försäkringsrisk och hur det hanteras, t ex vid premieberäkning och beräkning av de 

försäkringstekniska avsättningarna. Vi kommer att hålla oss på en generell nivå med nedslag 

i en del praktiska produkter. Vi kommer att hålla oss på en generell nivå med nedslag i en del 

praktiska produkter.  

 
 

Lite kort om vad avdelningen jobbar med och hur. Hur anpassar sig branschen till de nya 

regelverken och nya krav från tillsynsmyndigheter? IORP, IDD, GDPR och Solvens II. Hur 

påverkar EU branschens beslutsvägar? Hur kan branschen påverka EU:s lagstiftning? Lite 

kort om tillsynsmyndigheter som tex EIOPA. 

 

Kapitalförvaltning är en kärnaffär i all försäkringsverksamhet. Här ges en övergripande bild 

av kapitalförvaltning på lång och kort sikt, risker och möjligheter, regelverken och dess 

påverkan.

 

 

 



 
 

 

Försäkringsjuridik, eller snarare försäkringsföretagets juridik, avser de rättsregler som styr 

försäkringsföretagets verksamhet. Gemensamt för dessa regler är att de är mycket 

komplexa, ofta komplicerade och till stor del tvingande. Till skillnad från annan 

näringsverksamhet gäller dessutom att reglerna är en del av den produkt som 

försäkringsföretaget levererar. Juridiken spelar därför en helt annan roll i ett 

försäkringsföretag än i andra företag – den är sammanflätad med kärnverksamheten. 

Regelverket för försäkringsföretag är mycket omfattande och ständigt ökande. 

Juridikinslaget i diplomutbildningen syftar till att ge en översiktlig orientering om de juridiska 

regler som har störst påverkan på försäkringsföretagets verksamhet.  

  

I denna programpunkt går vi igenom hur vinst eller förlust uppstår i ett försäkringsbolag 

samt hur resultat- och balansräkningen samverkar. Andra punkter i agendan är även hur 

några centrala affärshändelser som t ex premieinbetalning, försäkringsersättning, avkastning 

på placeringstillgångar och förändring av Försäkringstekniska avsättningar redovisas. 

Slutligen ges även en utblick mot kommande förändringar i IFRS 4, Försäkringsavtal.  

 

Försäkringsföretag skiljer sig från andra företag vad gäller beskattning eftersom inte endast 

den traditionella bolagsskatten är aktuell utan även den s.k. avkastningsskatten. Denna skatt 

beräknas inte på faktisk vinst utan har sin beräkningsgrund i de tillgångar som förvaltas för 

försäkringstagarnas räkning. Vi går igenom skillnader och konsekvenser av den speciella 

beskattningsordningen för försäkringsföretag. Livförsäkringar beskattas också till viss del hos 

försäkringstagaren. Skillnaderna analyseras och en inblick ges i kommande skattelagstiftning 

som påverkar såväl försäkringstagarna som försäkringsföretagen. 

  
Under detta pass går vi igenom försäkringsmarknadens utveckling och berör bland annat 
försäkringsmäklarlagen från 1990 och den förändrade rollen när en försäkringsmäklare blir 
förmedlare. Segmenteringen inom livförmedlare tas upp samt området gruppupphandlingar. 
Hur ser den framtida rollen som livförmedlare ut? 
 

Att assistera kunder i deras riskminimering har blivit en större utmaning eftersom kundernas 

"risklandskap" ständigt förändras på grund av olika faktorer såsom globalisering, ändrade 

regelverk, ökad compliance. Även andra faktorer såsom skatt, slimmade leveranskedjor, 

politiska risker och olika medier etc. påverkar. Allt börjar med att hjälpa kunderna att förstå 

deras riskexponering och agera mer rådgivande.

 


