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Sammanfattning  

  

  Titel: Solvens II– Effekter på de svenska livbolagen och deras 

fastighetsexponeringar. 

Författare Alexander Dratos, Joakim Suvilehto 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer Nr. 162 

Handledare Björn Berggren och Ingalill Söderberg 

Nyckelord Solvens II, riskbaserat, fastighetsexponeringar, SCR, MCR 

  Svenska livbolag har varit en av de större kapitalplacerarna på den svenska fastighetsmarknaden under de 

senaste fem åren. Livbolagen förvaltar kapital åt sina försäkringstagare som förväntar sig få utbetalningar 

antingen genom en traditionell försäkring, där livbolagen utlovar en bestämd avkastning per år eller genom att 

erbjuda fondförsäkringar.  Den traditionella livförsäkringen inbringar stora summor premier som måste 

investeras i olika tillgångsslag. Placeringstillgångarna kommer att bli underställda det nya Solvens II direktivet 

som innebär att livbolagen måste anpassa sina tillgångar efter sina åtaganden.  

Syftet med den här rapporten är att utreda vilka effekter Solvens II direktivet kan tänkas ha på de svenska 

livbolagen och hur livbolagen kan komma att förändra sina portföljeallokeringar till följd av det nya regelverket. 

Rapporten avgränsas till livbolagens fastighetsrelaterade tillgångar och kommer primärt behandla effekten av ett 

riskbaserat kapitalkrav på olika fastighetsexponeringarna. Avslutningsvis diskuteras ifall livbolagens agerande 

till följd av direktivet kan komma att påverka fastighetsmarknaden. 

Utredningen kring förslaget har pågått sedan 2006 och implementeringen förväntas ske kring 2016.  Dock så har 

både Europaparlamentet och Finansinspektionen gett indikationer på att implementeringen kan komma att 

förskjutas ytterligare. Utöver kapitalkravet kommer Solvens II leda till en mer betungande rapportering samt 

strukturella förändringar inom livbolagens ledning. 

Uppsatsen kommer fram till att ingen fastighetsinvestering kommer att premieras för samtliga livbolag men att 

de kan premieras en fastighetsinvestering för enskilda livbolag beroende på vad de har i sin befintliga portfölj 

och hur investeringen kan komma att påverka diversifieringseffekten. Eftersom livbolagens portföljer är relativt 

olika kommer Solvens II inte att påverka den svenska fastighetsmarknaden och om den så var fallet skulle detta 

redan ha skett eftersom direktivet har varit på agendan sedan 2006. 
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Abstract  

  

  Title: Solvency II - Effects on the Swedish life insurance companies and their 

real estate exposures 

Authors Alexander Dratos, Joakim Suvilehto 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Thesis number Nr. 162 

Supervisor Björn Berggren and Ingalill Söderberg 

Keywords Solvency II, risk-based, property exposures, SCR, MCR 

  The Swedish life insurance companies have been one of the major capital investors in the Swedish real estate 

market in the past five years. The life insurance companies manages capital for its policyholders who expect to 

get payments either through a traditional insurance where the life insurance companies promise a fixed return per 

year or by providing a unit-linked insurance. The traditional life insurance brings in huge amounts of premiums 

that must be invested in different assets.  The allocation of the assets will be subjected to the new Solvency II 

directive, which means that life insurance companies must adapt their assets according to their commitments.  

The purpose of this report is to investigate the effects the Solvency II directive could have on the Swedish life 

insurance companies and how life insurance companies may change their allocation of their portfolio as result of 

these new regulations. The report is limited to the life insurance companies' real estate-related assets and will 

primarily deal with the impact of risk-based capital requirements for various real estate exposures. Finally, we 

discuss if the life insurance companies' behavior may affect the Swedish real estate market as a result. 

The investigation about the proposal has been ongoing since 2006 and implementation is expected to occur 

around 2016. However, the European Parliament and the Swedish Financial Supervisory Authority have given 

indications that the implementation could be postponed. In addition to capital requirements, Solvency II will lead 

to a more stringent reporting and structural changes in the life insurance companies' management. 

The main findings in this report are that none of the real estate asset classes will be preferred for all life 

insurances companies, however some asset classes may be preferred from the individual companies perspective 

with regard of what their present portfolio contains and how the inclusion that asset may affect the diversifying 

effect. Since every life insurance company portfolio contains a different mix of assets the Solvency II directive 

will not affect the Swedish real estate market and if that were the case it would already have happened because 

the directive have been on the agenda since 2006.   
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Förord 

Detta examensarbete utgör avslutningen på vår teknologiexamen inom kandidatutbildningen 

Fastighet och Finans vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.   

Varmt tack till samtliga respondenter för visat intresse, vilket gjort arbetet möjligt.  Ett 

särskilt tack ger vi våra handledare, Björn Berggren och Ingalill Söderberg, för vägledning 

och konstruktiva diskussioner.  

Stockholm juni 2013. 

Alexander Dratos & Joakim Suvilehto.   
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1. INLEDNING 

De svenska livbolagen är en av de större kapitalplacerarna på marknaden och förvaltade under 

fjärde kvartalet 2012 tillgångar till ett värde om 2665 miljarder kr. Livbolagens samlade 

portföljstruktur under samma år var fördelade på 53 procent i aktier och andelar, 39 procent i 

räntebärande värdepapper och 8 procent i övriga tillgångar.
1
 Av de övriga tillgångarna 

utgjorde fastigheter endast 2 procent av den totala portföljstrukturen vilket är anmärkningsvärt 

lite jämfört med deras utländska motsvarigheter. En annan väsentlig skillnad från mellan de 

svenska och utländska livbolagen är att livbolagen i Sverige har förhållit sig restriktiv 

avseende finansiering till fastighetsmarknaden. 

Solvens II är ett kommande EU direktiv vars målsättning är att garantera livbolagens 

möjligheter att infria sina förpliktelser mot försäkringstagarna. Direktivet innehåller 

kvantitativa krav, vilket tvingar livbolagen att avsätta kapital beroende på hur riskfylld deras 

verksamhet är. Riskfyllda investeringar kommer att leda till ett högre kapitaltäckningskrav. 

Livbolagen kommer därför att behöva avväga tillgångens förväntade avkastning med dess 

kostnad i form av avsatt kapital. Direkta och indirekta fastighetsinvesteringar kommer enligt 

direktivets standardmodell att omfattas av olika kapitaltäckningskrav. Vilket kan leda till en 

form av regelarbitrage där en fastighetsexponering på grund av skillnader i tillgångarnas 

kapitalkrav gynnas framför andra. 

Utöver de kvantitativa kraven kommer direktivet även innehålla kvalitativa krav. De 

kvalitativa kraven omfattar strukturella och funktionella förändringar på livbolagens 

organisationsstruktur. Myndigheterna kommer kräva rapporter från livbolagen för att 

säkerställa att de uppfyller direktivets krav. Implementeringen av Solvens II kommer bli 

kostsamt för livbolagen att följa men det kommer även bli resurskrävande för de myndigheter 

som ska utöva tillsynen av livförsäkringsbranschen. 

Sovlens II påverkar livbolagen redan idag då de både förvärvar och avyttrar sitt innehav av 

fastigheter på den svenska fastighetsmarknaden till följd av direktivet.
2
 Det är därför av 

intresse att utreda eventuella konsekvenser direktivet kan komma att ha på de svenska 

livbolagen eftersom detta till följd även kommer att påverka kapitalströmmarna till 

fastighetsmarknaden.  

                                                 

1
 (SCB, 2013, s. 2) 

2
 (Ekberg, 2013) 
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1.2 Syfte 

Syftet med den här kandidatuppsatsen är att utreda Solvens II direktvets inverkan på 

livbolagens fastighetsexponeringar samt dess effekter på den svenska fastighetsmarknaden. 

En schematisk bild med det tänkta sambandet mellan Solvens II och fastighetsmarknaden 

presenteras i figur 1. 

Frågeställning:  

 Hur kommer Solvens II påverka de svenska livbolagen? 

 Hur kommer livbolagens fastighetsexponeringar att påverkas av Solvens II direktivet? 

 Kommer livbolagens framtida fastighetsstrategier till följd av direktivet påverka 

fastighetsmarknaden? 

 

Figur 1 Sambandet mellan Solvens II, Livbolagen och fastighetsmarknaden 

 

1.3 Avgränsningar  

Solvens II omfattar alla försäkringsbolag som är registrerade i EU:s medlemsländer men i den 

här uppsatsen behandlas endast direktivets effekter på de svenska livbolagen och den del av 

deras fastighetsexponering som kan komma att påverka den svenska marknaden. Eftersom 

direktivet är omfattande kommer endast de delar som är relevanta för uppsatsens syfte att 

behandlas.  

2. Metod 

För att besvara frågeställningen utförs en kvalitativ undersökning. Intervjuer kommer att 

genomföras med berörda parter som antingen har en djupare kunskap inom Solvens II eller 

fastighetsmarknaden. 

•Pelare I 

•Pelare II 

•Pelare III 

Solvens II 

•Kapitalkrav 

•Organisation 

•Rapportering 

Livbolagen 
•Fastighets- 

exponering 

Fastighets- 
marknaden 
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Utöver intervjuerna kommer en beskrivning av lagförslagets mest centrala delar och de olika 

fastighetsexponeringarna. Därutöver görs en djupare undersökning av ämnesrelaterade 

rapporter och tidsskrifter. Detta utförs för att få ett vidare perspektiv om branschen åsikter om 

lagförslaget och vilka effekter som kan inträffa. 

Den kvantitativa undersökningen omfattar en djupare beskrivning av lagförslaget mest 

centrala delar. Därefter görs en genomgång av utvalda livbolags årsredovisningar för att 

analysera ifall de har förändrat sin portföljeallokering under de senaste åren. 

Inom rapportens analys kommer vi använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv eftersom 

direktivet inte är implementerat. Eftersom flertal av de intervjuade inte kan uttrycka sig säkert 

om stundande framtid görs bedömningen utifrån erfarenheter. Den information som är 

hämtade från intervjuerna får ses som hypoteser och därför har vi valt ett perspektiv som ger 

oss utrymme för diskussion och tolkningar.  

2.1 Motivering av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning med ett hermeneutiskt synsätt 

eftersom Solvens II är under utveckling och de synpunkter vi införskaffar oss från intervjuer 

och branschrapporter kan betraktas som subjektiva bedömningar av direktivets effekter. Ett 

hermeneutiskt synsätt ger oss möjlighet att tolka och analysera resultatet utifrån våra egna 

perspektiv och erfarenheter.
3
  

 

2.2 Urval av respondenter 

I urvalsprocessen av respondenterna har syftet varit att finna ett så brett spektra av expertis 

från de tre parterna som berörs av direktivet. Representanter från livförsäkringsbranschen, 

fastighetsbranschen och myndigheterna kommer att intervjuas och deras perspektiv kommer 

sedan att sammanställas för att kunna analysera hur direktivet kan komma att påverka 

livbolagens fastighetsexponeringar.  

                                                 

3
 (Thurén, 2006, ss. 45-52) 
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Till en början intervjuades representanter Finansinspektionen för att få en grundlig 

genomgång av Solvens II och en djupare förståelse av de kvantitativa undersökningar som har 

genomförts från deras sida. Deras perspektiv om hur väl förberedda de svenska livbolagen är 

inför Solvens II är också viktigt eftersom det är de som utövar tillsynen av livbolagen.  

De som fick representera fastighetsbranschen i vår kvalitativa undersökning är 

fastighetsrådgivare och revisorer. Eftersom det anses viktigt att insamla synpunkter från tredje 

parter gällande Solvens II direktivet och rådgivare och revisorer har en god insikt av vad som 

sker på fastighetsmarknaden och vad aktörerna på marknaden tycker och tänker om direktivet. 

De fastighets- och kapitalrådgivare som medverkade i undersökningen är representanter från 

Catella Corporate Finance och Leimdörfer.  Vidare intervjuades en revisor från Ernst and 

Young vars ansvarsområde är fastighets- och byggbranschen.  

Slutligen har de medverkande livbolagen önskat att få presenteras anonymt vilket respekteras 

av författarna, således tillsätts de intervjuade livbolagen med pseudonymerna; Livbolag A och 

Livbolag B. Syftet med intervjuerna med livbolag A och livbolag B för få en 

förstahandsredogörelse om hur de har påverkas och vilken syn de har på reglering, samt hur 

deras fastighets kan komma att påverkas av direktivet. Livbolagen skiljer sig åt genom att 

livbolag A har valt att inte utveckla en partiell intern modell och äger sitt fastighetsbestånd 

direkt.  Medan livbolag B har valt att utveckla en intern partiell modell från första början och 

äger sitt fastighetsbestånd genom ett fastighetsbolag.  

I tabell 1 presenteras respondenterna med företag och namn. I rapporten presenteras 

respondenterna hädanefter med initialer.   

 

Tabell 1 Presenterar respondenter för rapporten 

2.3 Källkritik 

Kandidatuppsatsen resultat stöds främst på insamlade artiklar från de ledande bolagen inom 

fastighets- och revisionsbranschen, kvantitativa från FI och utredningar från regeringens 

utskott.  Dessa artiklar kan i vissa avseenden vara föråldrade då utformning av Solvens II 

fortfarande pågår och då stora delar av lagförslaget fortfarande är uppe för diskussion. En viss 

Finansinspektionen Catella

-          Bengt von Bahr (B.v.B) -          Daniel Anderbring (D.A)

-          Younes Elonq (Y.E) -          Ola Jacobsson (O.J)

Leimdörfer AB Ernst and Young

-          Erik Bodin (E.B) -          Ingemar Rindstig (I.R)

-          Alexander Grankvist (A.G)
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källkritik kan även riktas mot intervjuerna eftersom det framkommer subjektiva bedömningar. 

Hermeneutiska undersökningar är i sin natur väldigt osäkra, vilket bedömningar av framtiden 

också är. Så metoden i sig får anses vara en felkälla.  
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen redogörs skillnaden mellan direkta och indirekta 

fastighetsexponeringarna samt fastigheternas fundamentala egenskaper. Därefter följer en 

närmare beskrivning av de fastighetsexponeringar som behandlas i rapporten och hur de kan 

anses vara substitut till varandra ur en institutionell investerares perspektiv. Avslutningsvis 

följer en granskning av tillgångarnas underliggande risk och roll i en rationell investerares 

portföljstruktur. 

3.1 Fastighetsexponeringar  

En investerare kan direkt eller indirekt placera kapital i fastigheter. Direkta investeringar 

avser förvärv av enskilda fastigheter vilka sedan förvaltas inom organisationen eller genom att 

samla fastighetsbeståndet i avskilda dotterbolag. En investerare kan även indirekt exponera 

sin portfölj mot fastighetsmarknaden genom att investera i tillgångar vars underliggande 

tillgång är, eller är säkrade av, fastigheter. I figur 2 nedan är en överskådlig bild av 

placeringstillgångar vars underliggande tillgång är fastigheter.  

 

 

Figur 2 Olika investeringar vars underliggande tillgång och exponering är fastigheter 

 

De olika fastighetsexponeringarna påverkas av fastigheternas grundläggande egenskaper. 

Vilket leder till att de till viss mån relaterar och under vissa förhållanden kan anses vara 

substitut till varandra. För att senare i analysen kunna redogöra för hur de olika 

Fastigheter 

Direkt 
Investering 

Investerings- 
klubbar 

Fastighets- 
Aktier 

Fastighets- 
Fonder 

Finansiering 

Obligationer 



 

Sida 13 av 52 

 

fastighetsexponeringarna relaterar och kan anses vara substitut till varandra följer en först en 

beskrivning av fastigheternas grundläggande egenskaper och sedan en redogörelse av de olika 

fastighetsexponeringarna. 

i. En fastighet är en juridisk konstruktion av rättigheter och skyldigheter vilket regleras i 

den svenska lagstiftningen. Vilket kan verka basalt men eftersom Solvens II direktivet 

omfattar samtliga medlemsländer behöver den juridiska referensramen inte 

nödvändigtvis vara densamma.  

 

ii. En fastighet är en real tillgång vilket betyder att varje fastighet är fysisk, unik och 

lägesbunden. På kort sikt är utbudet är till följd av detta relativt oelastisk då det av 

praktiska och juridiska skäl inte går att öka utbudet till följd av ökad efterfrågan. 

Liknande fastigheter brukar dock kategoriseras i en ordinalskala beroende på hur väl 

den befinner sig i förhållande till det ändamål den är avsedd till. 

  

iii. Investeringar i fastigheter kräver stora kapitalinsatser och är ofta beroende av extern 

finansiering för att kunna genomföras. Makroekonomiska faktorer och främst det 

rådande läget på kapitalmarknaden har därför en inverkan fastigheternas värde och 

likviditet.  

 

iv. Att förvärva eller avyttra en fastighet tar som tumregel sex respektive tre månader och 

är ofta förenat med höga transaktionskostnader. Fastigheter är per definition till följd 

av detta en tillgång med låg likviditet.  

 

v. En fastighet underliggande intjäningsförmåga är hyresintäkterna från hyresgästerna. 

Fastighetens hyreskontraktsstruktur är därför av stort intresse för samtliga potentiella 

investerare för att bedöma fastighetens värde. Ett hyreskontrakt tecknat på lång tid 

säkerställer fastighetens framtida kassaflöde men det är även av största vikt att 

bedöma hyresgästens förmåga att fullfölja åtagandet för att kunna bedöma hur säkert 

det framtida kassaflödet egentligen är. 

  

vi. Fastigheter är förvaltningsintensiva och kräver en organisation med kompetens för att 

hantera ekonomisk administration såväl som teknisk förvaltning.  En investerare bör ta 



 

Sida 14 av 52 

 

hänsyn till de höga kostnaderna för löpande förvaltningen som en investering i 

fastigheter kräver. En fastighet har en livscykelekonomisk aspekt som måste beaktas.
4
 

3.1.1 Direkta fastighetsinvesteringar  

En investerare har två möjligheter att förvärva en fastighet. Antingen förvärvas fastigheten 

som ett enskilt objekt där köparen betalar och får lagfart. Det andra alternativet är att förvärva 

en fastighet som är paketerad i ett aktiebolag. I det sistnämnda alternativet förvärvas aktierna 

istället för fastigheten men då det i realiteten endast är en juridisk konstruktion är det att 

likställa som ett enskilt förvärv.  

En direkt investering i fastigheter innebär att investeraren är exponerad till fastighetens 

samtliga underliggande karaktärsdrag och risker. Vilket även omfattar ansvaret för 

förvaltningen av fastigheten vilket även inkluderar relationen till hyresgästen. Förvaltningen 

kan genomföras i egen regi eller läggas ut på entreprenad. 

Den genomsnittliga totalavkastningen för samtliga kommersiella fastigheter och i alla 

regioner i Sverige har varit 6,4 procent under 2012.
5
 

3.1.2 Investeringsklubbar 

En investeringsklubb
6
 bildas av flera investerare tillsammans skapar och tillför kapital till ett 

onoterat fastighetsbolag. Investeringsklubben ansvarar för investering och förvaltning av ett 

direkt fastighetsinnehav vilket innebär att kompetensen samlas i investeringsklubben istället 

för hos investerarna. Men då klubbarna ägs av investerarna har det fortfarande full insyn i 

företagets verksamhet och har möjlighet att påverka bolagets inriktning.  

Investeringsklubbarna är oftast nischade mot ett specifikt segment eller delmarknad genom 

detta kan institutionella placerarna få tillgång till en högre avkastning utan att behöva 

investera och förvalta ett direkt fastighetsinnehav.   

Avkastningen för de svenska investeringsklubbarna är för oss okänt men då det är närliggande 

direkt ägande av fastigheter är ett rimligt antagande att den är ungefär densamma som för ett 

direkt fastighetsinnehav.
7
 

                                                 

4
 (Lind & Lundström, 2009, ss. 137-151) 

5
 (IPD, 2012) 

6
 Även kallat, Joint venture. 

7
 (Hansson & Matti, 2012, s. 34) 
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3.1.3 Fastighetsaktier 

En aktie är en andel av ett företag som ger innehavaren rätt till utdelning och möjlighet att 

påverka bolaget vid den årliga bolagsstämman.
8
 Aktiens effektiva avkastning är utöver den 

årliga utdelningen även den aktiekursförändring som kan realiseras genom att avyttra 

innehavet. Den utdelning som aktierna inbringar kommer dock att dubbelbeskattas vilket 

innebär att det ursprungliga positiva resultatet först beskattas hos aktiebolagen och sen 

beskattas en gång till av ägaren vid en eventuell utdelning. 

För en investerare som vill exponera sin portfölj mot fastighetsbranschen är fastighetsaktier 

inte lika kapitalintensiva som en direkt investering i fastigheter. Investeringen blir samtidigt 

exponerad och tar del av fastighetsbolaget fastighetsportfölj och hävstång vilket även leder till 

att investeraren blir exponerad mot fastigheternas grundläggande egenskaper och risker.  

Vid en studie har det framkommit att avkastningen för fastighetsaktier har en högre 

korrelation med avkastningar på börsen vid en kortare investeringshorisont på mindre än tre år 

därefter ökar den positiva korrelationen med direktägande av fastigheter.
9
 Fastighetsaktier kan 

med ett långsiktigt perspektiv likställas med en investering i fastigheter. Den genomsnittliga 

totalavkastningen för fastighetsaktier de senaste 10 åren är 18,3 procent.
10

 

3.1.4 Fastighetsfonder  

En fastighetsfond är ett onoterat men även ibland noterat fastighetsbolag som får sin 

finansiering från externa investerare.  Fonderna har sina likheter med investeringsklubbarna 

men ger investeraren inte samma insyn och möjlighet att påverka fondens investeringsbeslut. 

Det är fondförvaltarna som beslutar vart kapitalet ska placeras, vilket de vanligtvis investerar i 

direkta fastighetsinnehav. Fondernas fastighetsportfölj varierar och kan vara nischad mot en 

speciell fastighetstyp eller koncentrerad inom en viss region i Sverige eller utlandet.   

Eftersom fondförvaltarnas kunskap om den aktuella marknaden kan överträffa investerarens 

erbjuder fastighetsfonderna en produkt som möjliggör en fastighetsexponering som kan ligga 

utanför investerarens eget kompetensområde. En investerare kan då få en 

fastighetsexponering i flera olika marknader och på så sätt få en bättre diversifiering i sin 

                                                 

8
 (Mishkin & Eakins, 2012, s. 342) 

9
 (Leimdörfer, 2011) 

10
 (IPD, 2012) 
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befintliga fastighetsportfölj. Fonderna har även möjlighet att uppbringa lånefinansierat kapital 

som den enskilde investeraren själv skulle ha svårt att införskaffa på egen hand samla in. 

Förvaltningen av fonden är inte kostnadsfri och fondförvaltarna brukar ta ut en avgift som 

uppgår till omkring 1 procent av fondens värde. Fonderna är oftast registrerade som 

aktiebolag vilket leder till att de sker en dubbelbeskattning då fondens resultat beskattas med 

bolagsskatt och därefter blir eventuell utdelning beskattade hos aktieägarna. 

De finns olika former av fonder och de som är mest aktuella för den här uppsatsen är Core-

fonderna som har en låg hävstång och låg risk. Core-fonderna och ger en avkastning på 7 till 

12 procent på eget kapital.
11

 

3.1.5 Finansiering av fastighetsaffärer 

En möjlighet till fastighetsexponering för livbolagen är att med sina stora kapitaltillgångar 

kan agera som finansiärer på den svenska fastighetsmarknaden.  

Möjligheten till denna fastighetsexponering har diskuterats eftersom banker har blivit mer 

restriktiva med sin utlåning och detta vakuum skulle livbolagen kunna utnyttja för att 

expandera sin verksamhet. Fördelen med finansiering är att livbolagen får tillgång till en 

förutsägbar betalningsström samt att den underliggande tillgången kan pantsättas vilket gör att 

riskexponeringen minskar.  

Men de det är en trend som sker på den europeiska marknaden där försäkringsbolagen inte är 

begränsade av den svenska lagstiftningen.
12

 Exempelvis så har Allianz i Tyskland enligt 

branschtidningar investerat cirka 10 miljarder euro i fastighetssektorn och stora delar av dessa 

mot utlåning till fastighetsmarknaden.
13

 AXA har expanderat kraftigt på den europiska 

finansieringsmarknaden och är villiga att låna ut 60 till 65 procent av fastighetens värde mot 

en ränta på 2,5 procent i bättre lägen och mellan 4 till 5 procent i sämre lägen. 

3.1.6 Fastighetsobligationer 

De svenska livbolagen har möjlighet att indirekt finansiera fastighetssektorn eftersom det är 

tillåten att investera i obligationer, såsom bostads- och fastighetsobligationer. Den emitterade 

obligationen liksälls som ett räntebärande skuldebrev med förutbestämt ränta mellan cirka 6 

                                                 

11
 (Lilliehöök & Gustafsson, 2012, s. 13) 

12
 (Wallace, CoStar´s Finance, 2012) 

13
 (Fröjd, 2012) 
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och 12 procent som innehavren har för lån som är ställda mot utgivaren.
14

 Branschen har 

däremot påvisat att denna typ av finansieringsform är mer inriktad som ett komplimenterande 

finansiering och denna marknad har ansetts för omogen. 

3.2 Fastighetsmarknadens underliggande riskfaktorer 

Eftersom fastigheter är lägesbundna och vart och ett av objekten är unika, dels i dess fysiska 

attribut men även sin juridiska utformning av avtal mot tredje parter skiljer fastighetssektorns 

riskkomponenter jämfört med andra tillgångsslag.  

Då fastighetsmarknaden är hårt reglerad och kännetecknas av låg transparens och 

omsättningsgrad leder investeringar till höga transaktionskostnader. Där varje enskild 

transaktion är en unik affärsuppgörelse som i sig kan vara invecklade med ett flertalet dolda 

rabatter såsom hyresgästgarantier och reverser. Det leder till ökade likviditetsrisker och 

juridiska risker för de livbolag som inkluderar dem i sin portfölj.  

Utöver de lägesbundna riskerna är fastighetsmarknaden starkt beroende av både orts- och 

omvärldsfaktorer. Där vissa typer av fastigheter är starkt volatila i sin efterfrågan beroende på 

ekonomisk konjunktur.  Vid anskaffning av fastigheter måste även en djupare undersökning 

genomföras för den enskilda fastigheten och den regionala marknaden som fastigheten är 

bunden till. Därutöver måste flera analyser genomföras av de makroekonomiska riskerna, 

framförallt räntemarknaden som har en stark inverkan på transaktionspriserna och 

omsättningsgraden inom fastighetsmarknaden.  

Eftersom fastigheter är reala tillgångar måste den ekonomiska livslängden också tas i 

beaktande eftersom byggnader och mark får anses vara ett investeringsalternativ med långt 

åtagande där stora förvaltningskostnader tillkommer.
15

 

En annan aspekt som särskiljer fastigheter från aktie och obligationsmarknaden är framförallt 

brist på aktuella köpeskillingar. Aktie och obligationsmarknaderna har ett konstant 

informationsflödet och där tillgångarna prisätts kontinuerligt på börsen men tillskillnad mot 

aktie- och obligationsmarknaden är den information som finns på fastighetsmarknaden oftast 

relaterade till värderingar som släpar mellan 3-12 månader. Vilket gör att det skapas en sorts 

laggning av information som i sin tur leder till asymmetrisk information inom branschen.  

                                                 

14
 (Ahlgren & Segerborg, 2010, s. 11) 

15
 (Lind & Lundström, 2009, s. 24) 
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Slutligen finns det vissa problem vid värderingar av kommersiella fastigheter eftersom det till 

stor del saknas tillräcklig transaktionsdata så bygger avkastningsindexen på återkommande 

värderingar. Dessa värderingar utförs av en mindre skara värderare som får uppdraget att 

värdera en fastighet flertalet gånger i följd. Eftersom värderingen inte är ett faktiskt pris utan 

värderarens subjektiva uppskattning av framtida nyttor från fastigheten finns det en tendens 

att bortse från prisfall och därav utjämna värderingarna.   Därför har studier och rapporter 

kunnat påvisa att värderingsbaserade index oftast utjämnade och de toppar och dalar som 

egentligen existera, tas det ingen hänsyn till. Denna företeelse kallas smoothing inom 

branschen och blir framförallt märkbar vid en nedåtgående marknad.
16

   

Avslutningsvis följer ett karaktärsdrag som fastigheter delar med andra tillgångslag men som 

ibland negligeras av investerare. Fastigheter är inte immuna mot systematisk risk, marknaden 

för fastigheter kan sjunka eller att en prisbubbla spricker såsom på 90-talet. 

Utöver dessa risker finns det även underliggande risker, som ränterisker där fastighetsägaren 

måste finansiera sitt köp genom belåning och är därför starkt påverkad av ränteutvecklingen 

vid refinansiering. Därutöver existerar en motpartsrisk som fastighetsägaren har ifall 

hyresgästen ställer in sina betalningar och blir insolvent.   

3.3 Fastighetsexponeringars roll i portföljen 

Då en investerare anskaffar en fastighet utsätts portföljen för en specifik risk från den 

fastigheten. Om en investerare anskaffar fler fastigheter minskar risken att investeraren har 

gjort en dålig investering i fastigheter men eftersom hela portföljen består av fastigheter är 

denne fortfarande utsatt för en specifik risk från enbart fastighetssektorn. Den rationella 

investeraren inser då att för att minska portföljens utsatta risk mot fastighetssektorn borde 

investera i andra sektorer som inte delar de specifika risker som fastighetsmarknaden.  

Genom att investera i olika tillgångar som är lågt korrelerade med varandra kan en investerare 

skapa en portfölj som ger hög avkastning till så låg risk som möjligt med andra ord så är 

portföljen optimerad, givet en viss risknivå, att ligga på den effektiva fronten. Inkluderingen 

av fastigheter i portföljen har främst riskreducerande effekter snarare än avkastningsökande 

vilket gör de attraktiva för investerare som söker avkastning till lägre risk.
17

 Det finns alltså 

                                                 

16
 (Hoesli, Lekander, & Witkiewicz, 2004, ss. 7-11) 

17
 (Stevenson & Lee, 2006, ss. 10-12) 
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en optimerad diversifiering mellan tillgångslagen och en optimerad andel exponering 

gentemot fastighetssektorn, fastigheter har en plats i institutionell investerarens portfölj.  

Hur stor del av portföljen som ska exponeras mot fastigheter för att få så hög avkastning till så 

låg risk som möjligt, eller, den omvända formuleringen som kan vara aktuell för 

institutionella investerare, hur kan deras avkastningskrav uppnås till så låg risk som möjligt. 

Fleras studier har gjorts för att undersöka den fastighetsexponering en portfölj borde ha för att 

optimeras till att ligga på den effektiva fronten.  

Enligt en studie som granskade den amerikanska och brittiska marknaden kom fram till att 

cirka 10 procent av portföljen ska vara exponerad mot fastigheter.
18

  

Enligt en annan studie som undersökte Amerikanska marknaden borde en institutionell 

investerare ha runt 15 procent till 20 procent exponering mot fastigheter samt att 

institutionella investerare har för låg investering mot fastighetsbranschen.
19

 

Det finns en studie som undersökte den svenska marknaden och jämförde effekten av indirekt 

och direkt exponering mot fastigheter. Enligt den undersökningen var 30 procent en optimal 

exponering mot direkt ägande och 21 procent av indirekt ägande var optimerande för 

portföljen.
20

 

Någon exakt siffra är svårt att få eftersom för att kunna optimera en portfölj måste 

investeraren veta tillgångslagets volatilitet för att kunna mäta korrelationen till andra 

tillgångslag. Volatiliteten för fastigheter är dock svår att mäta eftersom att det ofta är 

värderingar som ligger till grund för beräkningarna och som tidigare nämnt så uppstår en 

smoothingeffekt vilket ger intrycket av att de är mindre volatila än vad de egentligen är. De 

finns vissa de-smoothingtekniker
21

 vilka de har använt sig av i den undersökningen men de-

smoothing teknikerna är behäftade med osäkerhet så resultatet borde anses vara ett riktvärde 

snarare än sanning.  

                                                 

18
 (Brounen & Eichholtz, Property, common stock and property shares, 2003, s. 136) 

19
 (Chun, Sa-Aadu, & Shilling, 2002, ss. 18-19) 

20
 (Falk, 2012, ss. 30-31) 

21
 (Brounen & Eichholtz, Property, Common Stock and Property Shares, 2003, s. 130) 
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4. Empiri 

4.1 Solvens II 

Eftersom syftet med den här uppsatsen är att göra en bedömning av Solvens II inverkan på 

livbolagen och dess fastighetsexponeringar kan det vara lämpligt att ge läsare, som inte är 

bekanta med direktivet, en övergripande bild. Följande avsnitt är mestadels deskriptivt och 

avgränsat för att uppnå uppsatsen syfte vilket leder till att Pelare 1 får ett oproportionerligt 

stort utrymme gentemot de andra två pelaren som är minst lika omfattande. 

Så tidigt som 2001 började arbetet med vad som skulle komma att bli Solvens II direktivet.
22

 

Direktivet antogs hösten 2009 och var vid tidpunkten menat att bli infört i svensk lagstiftning 

samt tillämpas senast 1 januari 2014.
23

 Dock så arbetet blivit försenat och idag är det ännu 

oklart när den ska börja gälla. Det organ som leder arbetet mellan länderna heter EIOPA och 

det verkställande organet för att se till att direktivet implementeras är Finansinspektionen. 

Vid skrivande stund är Solvens II under utveckling och tillsvidare är den nuvarande 

regleringen som försäkringsbolagen följer Solvens I och en del andra lagstiftningar. 

Skillnaden mellan Solvens I och II är självfallet fler än vad som kan anmärkas i en 

kandidatuppsats men det kan vara värt att lägga på minnet att Solvens I har en volymbaserat 

kapitalkrav till skillnad från Solvens II kapitalkrav är riskbaserat. Ett försäkringsbolag skulle 

under ett volymbaserat system, vars portföljs tillgångar är placerade i aktiemarknaden ha lika 

stort kapitalkrav som ett annat försäkringsbolag ceteris paribus förutom att dess portfölj består 

av svenska statsobligationer. Det senare bolaget skulle under ett riskbaserat kapitalkravsystem 

få ett lägre kapitalkrav än de tidigare då svenska stadsobligationer anses ha en lägre risk än 

aktier.  

Förutom av ett riskbaserat kapitalkrav krävs det att försäkringsbolagen tillämpar 

aktsamhetsprincipen i sina investeringsbeslut. Vilket betyder alltid ska tillämpa 

genomlysningsprincipen för att förstå de underliggande riskerna i sina investeringar. Till följd 

av regleringen måste de alltid förstå den underliggande risken får därför inte i placera kapital i 

                                                 

22
 (Statens offentliga utredningar, 2012, s. 33) 

23
 (Statens offentliga utredningar, 2012, s. 34) 
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tillgångar där de inte förstår den underliggande risken och kan rapportera den till 

finansinspektionen.
24

   

Direktivets syfte är att försäkringsbolagen ska kunna stå för sina förpliktelser mot sina kunder 

vilket även kan leda till att hela det finansiella systemet stabiliseras. Lagstiftaren ämnar även 

med direktivet skapa ett gemensamt regelverk för samtliga medlemsländer och på så vis bilda 

en öppnare och friare marknad.
25

   

Solvens II direktivet är uppbyggt kring tre pelare, se figur 3. Pelare I innehåller kvantitativa 

regler om kapitalkrav och värdering av tillgångar och skulder. Pelare II innehåller kvalitativa 

krav på ledningens riskhantering och intern kontroll. Pelare III sätter krav på vilken 

information som ska vara tillgänglig på marknaden och rapportering till 

tillsynsmyndigheterna vilket i Sverige är Finansinspektionen.
26

 De tre pelarna kommer att 

presenteras något mer ingående nedan. 

 

Figur 3 Solvens II och dess tre pelare 

 

För att implementera direktivet har Finansinspektionen på uppdrag av EIOPA genomför så 

kallade QIS:ar (Quantitative Impact Studies) för att mäta de olika kapitalkravens påverkan på 

                                                 

24
 (Statens offentliga utredningar, 2012, s. 163) 

25
 (Statens offentliga utredningar, 2012, s. 39) 

26
 (Statens offentliga utredningar, 2012, ss. 611-613) 
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försäkringsbolagen. Finansinspektionen har så tidigt som 2006 även utanför ramen på 

direktivet infört ett stresstest som kallas för ”trafikljuset” vars syfte är att mäta 

försäkringsbolagens solvens genom riskbaserade kvantitativa metoder och som förberedelse 

inför det kommande direktivet. 

4.1.1 Pelare I 

Den första pelaren i Solvens II direktivet omfattar kvantitativa krav som ställs på 

försäkringsbolagens värdering av dess tillgångar och skulder samt beräkning av kapitalkravet. 

Värderingen av bolagets tillgångar och skulder enligt Pelare I kan skilja sig från värderingen 

enligt externredovisningsreglerna därför heter balansräkningen som kapitalkravet härförs ifrån 

för solvensbalansräkning.
27

 

Kapitalkravet delas in i två nivåer, Solvenskapitalkravet (Solvency Capital Requirement - 

SCR) vilket är nivån som försäkringsbolaget bör ha. Om de understiger den SCR nivån ger 

det tidiga varningar till myndigheterna och möjligheter för dem att intensifiera sin 

övervakning. SCR får antingen beräknas enligt en standardmodell utifrån Solvens II direktivet 

bestämmelser men företagen har även möjlighet att utveckla egna modeller som helt eller 

delvis ersätter standardmodellen, förutsatt att den blir godkänd av Finansinspektionen.  

Det andra kapitalkravet som är en del av SCR och kallas för Minimikapitalkravet (Minimum 

Capital Requirement – MCR) vilket är den nivå som företaget inte får understiga eftersom det 

leder till att företaget förlorar sitt tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet. MCR ska 

inledningsvis under den period direktivet implementeras utgöra minst 25% av SCR beräknat 

enligt standardformeln. Dock så finns ett absolut belopp för varje typ av försäkringsbolaget 

som MCR inte får understiga, för livförsäkringsbolaget är detta golvbelopp 3,2 miljoner 

euro.
28

 

Den grundläggande principen bakom kapitalkravet är att det ska vara så stort så företagen ska 

kunna absorbera de förluster som kan inträffa i verksamheten under en 12 månaders period i 

hela verksamheten med 99,5 procent sannolikhet, eller med andra ord klara de förutsägbara 

förlusterna som sker 199 år av 200.
29

 

                                                 

27
 (Statens offentliga utredningar, 2012, s. 43) 

28
 (Statens offentliga utredningar, 2012, s. 183) 

29
 (Statens offentliga utredningar, 2012, s. 43) 
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Kapitaltäckningskravet ska täckas av en kapitalbas och kapitalbasens tillgångar ska 

klassificeras i tre olika nivåer; nivå 1, 2 och 3 beroende på dess förlusttäckningsförmåga samt 

täckningstillgångens efterställdhet.
30

 Effekten av att en tillgång får en klassificering blir att 

den inte alltid får räknas med i sin helhet till kapitalbasen. SCR och MCR ställer även olika 

krav på vilken nivå tillgångarna i kapitalbasen, MCR får endast utgöras av nivå 1 och 2 

tillgångar SCR får utgöras av tillgångar från samtliga tre nivåer.
 31

 Exempelvis så är 

livbolagen konsolideringsfond nivå 1 kapital och även statsobligationer. 

En viktig ändring från tidigare lagstiftning är att försäkringsbolagen inte längre begränsas i 

vilka tillgångar de investerar i utan försäkringsbolagen får under de nya direktiven investera i 

vilka tillgångar de vill under förutsatt att de använder sig av aktsamhetsprincipen. 

Aktsamhetsprincipen innebär att företagen måste förstå alla de underliggande risker som de 

exponerar sig till vid investeringen samt att de kan kvantifiera risken så de lägger undan 

tillräckligt med eget kapital.  

För att kvantifiera risken kan som tidigare nämnt försäkringsbolagen använda sig av Solvens 

II direktivet en standardmodell.
32

 Standardmodellen innehåller moduler för att kvantifiera 

riskerna men försäkringsbolagen kan även utveckla en intern modell för hela moduler eller 

enskilda undermoduler.
33

  

Eftersom kapitaltäckningskravet kan beräknas enligt direktivets standarmodell följer en 

beskrivning av modellens övergripande stuktur och de undermoduler som berörs men 

eftersom försäkringsbolagen även kan utveckla och implementera sin egna interna modell 

förutsatt att den har blivit godkänd av Finans inspektionen.  

Den standardmodell som direktivet föreslår för att beräkna kapitaltäckningskravet är 

strukturerad i olika riskmoduler och i vissa fall undermoduler. Övergripande så består SCR av 

ett baskapitalkrav (SCRbas). En enskild modul för beräkning ar kapitalkravet ämnat för att 

täcka operativ risk (SCROperativ) och ett justeringsbelopp av det beräknade SCR. Det totala 

SCR är summan av de tre olika kategorierna.
34

 

                                                 

30
 (Statens offentliga utredningar, 2012, s. 261) 

31
 (Statens offentliga utredningar, 2012, ss. 262-263) 

32
 (Statens offentliga utredningar, 2012, ss. 611-613) 

33
 (DIRECTIVE 2009/138/EC, 2009), Artikel 100 och Artikel 101 

34
 (DIRECTIVE 2009/138/EC, 2009), Artikel 103 
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Baskapitalkravet består av det aggregerade kapitalkravet från följande moduler; 

Skadeförsäkringsrisk (SCRSkade), Sjukförsäkringsrisk(SCRSjuk), Marknadsrisk(SCRMarknad), 

Motpartsrisk (SCRMotpart) och slutligen livförsäkringsrisk (SCRLiv).
35

 De fem modulerna 

aggregeras sedan med korrelationer som finns förutbestämda av direktivet vilket leder till en 

diversifieringseffekt som minskar det totala kapitalkravet. 

Rapporten avgränsas till SCRMarknad och till SCRMotpart då det är de moduler som främst kan ha 

effekt på försäkringsbolagens tillgångsida med avseende på deras exponering mot fastigheter i 

Sverige. Beräkning av marknadsriskens kapitaltäckningskrav är den aggregerade funktionen 

av fem undermoduler; Valutarisk (SCRValutarisk), Fastighetsrisk (SCRFastighetsrisk), Ränterisk 

(SCRRänterisk), Aktiekursrisk (SCRAktiekursrisk) och Spreadrisk (SCRSpreadrisk). Aggregeringen i 

SCRMarknad leder till en diversifieringseffekt som minskar modulens totala kapitalkrav. 

En övergripande schematisk bild av SCRs moduler och undermoduler finns representerad i 

figur 4 samt närmare förklaringar av de moduler och undermoduler som är relevanta för 

rapporten. 

 

Figur 4 Solvency capital requirement med fokus på market risk 

                                                 

35
 (Statens offentliga utredningar, 2012, ss. 177-178) 
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Fastighetsrisk (SCRFastighetsrisk) 

Det första steget vid en beräkning av SCRFastighetsrisk är att definiera vilka tillgångar som 

omfattas av modulen.  De investeringar som ska betraktas som ”Fastigheter” är mark, 

byggnader och rättigheter knutna till fastigheten samt fastigheter som används för 

försäkringsbolagets egna bruk. Det är alltså försäkringsbolagets direkta innehav av 

fastigheters men även investeringar i företag där de direkt eller indirekt är aktiva är ska 

beräknas enligt undermoduler SCRFastighetsrisk.
36

 Därav inkluderar undermodulen även 

paketerade fastighet och investeringsklubbar. 

Det kapitalkrav som livbolagen måste täcka med skuldtäckningstillgångar enligt 

standardmodellen är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder innan en 

fastighetskris och samma differens betingat en fastighetskris. Enligt direktivet standardmodell 

är denna fastighetskris detsamma som att alla fastigheter i livbolagens portfölj förlorar 25 

procent värde.
37

   

Aktiekursrisk (SCRAktiekursrisk) 

Det kan förekomma gränsdragningsproblem mellan undermodulerna som beräknar 

aktiekursrisk och fastighetsrisk men i klargörande syfte ska följande investeringar beräknas 

enligt SCRAktiekursrisk; Aktier i ett noterat fastighetsföretag samt fastighetsutvecklingsföretag 

där de inte är direkt eller indirekt aktiva och investeringar i fastighetsföretag som har lånat 

från andra källor än de i försäkringsbolagssfären.
38

   

Aktierisken härrörs från dels vilket värde aktierna har samt hur volatila de är på marknaderna. 

Kapitaltäckningskravet till följd av volatiliteten kommer vi inte gå in på närmare i den här 

uppsatsen men då fastighetsaktier överlag är rätt stabila så kan man anta att den delen av 

kapitaltäckningskravet utgör en mindre del. Men värde nedgången som kapitaltäckningskravet 

måste täcka enligt standardmodellens undermodul för aktierisk är förvisso inte fastställd men 

det kan komma att hamna på en värde nedgång mellan 39 procent för noterade aktiebolag 

inom EU och 45 procent för noterade bolag utanför EU.
39

 

                                                 

36
 (Sandström, 2011, s. 482) 

37
 (Sandström, 2011, s. 482) 

38
 (Sandström, 2011, s. 482) 

39
 (CEIOPS, L2 Advice Design and calibration of the equity risk sub module, 2010) 
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Spreadrisk (SCRSpreadrisk) 

Undermodulen för Spreadrisk beräknar kapitalkravet som är ämnat att täcka kreditrisken och 

de tillgångar som hamnar under den här modulen är; Obligationer, strukturerade 

kreditprodukter, kreditderivat och huslån. De tillgångar vi främst är av intresse för den här 

uppsatsen som hamnar i den här modulen är fastighetsobligationer och Commercial Morgage 

Backed Security (CMBS). De fem uppräknade tillgångslagen utgör var sin komponent och 

tillsammans utgör de kapitalkravet för Spreadrisk. 

Kapitalkravet för en obligation är marknadsvärdet på kreditexponeringen multiplicerat med 

durationen på obligationen multiplicerat med en funktion som beror på obligationens 

kreditbetyg med ett tillägg för eventuella optioner som gör att det egentligen är 

obligationsinnehavaren som bär på risken. I figur 5 illustreras skillnaden i SCRSpread för 

obligationer med samma kreditriskexponering men med olika duration. Statsobligationer är ett 

undantag och medför inte något kapitalkrav även fast de egentligen skulle hamna i den här 

modulen. 

 

Figur 5 Capital Requirement för obligationer med skiftande durationer på obligationen 

 

CMBS:er är förvisso av intresse men den här uppsatsen kommer inte mer än att nämna att den 

tillhör en annan komponent än obligationer. 
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Motpartsrisk (SCRMotpart) 

Även om försäkringsbolagen inte har varit så aktiva på att låna ut pengar till fastighetssektorn 

så skiljer deras beteende från resten av Europa och USA där försäkringsbolagen står för en 

betydande del av finansieringen till fastighetssektorn. De kan då vara intressant att, rent 

hypotetisk, behandla effekterna av Solvens II även på direkta finansiering. 

Direkt finansiering från försäkringsbolaget behandlas dock inte i undermodulen spreadrisk till 

marknadsrisk utan i en egen modul under baskapitalkravet. Motpartsrisk uppstår självfallet 

vid andra tillfällen än vid direkt finansiering så det är naturligt att modulen behandlar ett brett 

spektrum av motpartsrisker.  

Enligt det senaste förslaget klassificeras motpartsriskerna som typ 1 eller typ 2, beroende 

motpartens egenskaper och kapitalkravet beräknas för dem var för sig och sedan aggregeras 

till ett totalt kapitalkrav för motpartsrisken.
40

 Skillnaden mellan en typ 1 eller 2 klass beror 

dels på om motparten är ratingklassad och dels på om försäkringsbolagen har flera lån i sin 

portfölj.  

Eftersom det är mindre sannolikt att lånen blir ratingklassade av ett ratingföretag, främst för 

att det är väldigt dyrt och för att man kan tänka sig att försäkringsbolagen ger ut fler än 15 lån 

till olika oberoende gäldenärer om de hypotetisk skulle gå in på den marknaden, vilket är den 

förslagna gränsen för att låneportföljen ska vara diversifierad.
41

 Borde direkta lån till 

fastighetsbolagen bli klassade enligt typ 2 och dess beräkning av kapitalkravet. 

Den föreslagna beräkningen av ett direkt lån bli som enligt följande; 15 procent av värdet på 

typ 2 exponeringen och 90 procent av värdet av typ 2 exponeringen som är över 3 månader 

försenade till betalning.
42

  

Motpartriskmodulen beaktar även avtalsvillkor som reducerar risken, vilket leder till 

kapitalkravet minskar. Det finns flera avtalstekniker för att minska en motpartsrisk men vi tar 

endast hänsyn till eventuella panter i fastigheter eftersom det är vanligt förekommande att 

svenska banker kräver pant i fastigheter vid lån och då kan man rimligen anta att 

försäkringsbolagen kan komma att agera på samma sätt. En panträtt i en fastighet minskar 

                                                 

40
 (CEIOPS, L2 Final Advice SCR SF Counterparty default risk, 2009, s. 9) 

41
 (CEIOPS, L2 Final Advice SCR SF Counterparty default risk, 2009, s. 30) 

42
 (CEIOPS, L2 Final Advice SCR SF Counterparty default risk, 2009, ss. 29-30) 
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värdet för typ 2 exponeringen med 80 procent av differensen mellan marknadsvärdet på 

panten och marknadsrisken för panten vilket för fastigheter är 25 procent.
43

 

Då kan man tänka sig att kapitalkravet för direkta lån sträcker sig från ingen pant till att man 

för pant för hela det utlånande beloppet samt att gäldenären sköter alla betalningar borde 

kapitalkravet då sträcka sig mellan 9 procent och 15 procent. 

Diversifieringseffekt 

De olika modulerna under marknadsrisk ska aggregeras samt så ska de övergripande 

modulerna aggregeras vid beräkningen av baskapitalkravet och då kan även en viss en 

diversifieringseffekt uppkomma vid båda aggregeringarna som minskar det slutgiltiga 

kapitalkravet.
44

 Anledningen till diversifieringseffekten beror på att de olika tillgångarna inte 

anses ha perfekt positivkorrelation med varandra. Detta innebär att den slutgiltiga 

kapitalkravet för enskilda tillgångar är beroende av vad livbolagens portfölj redan innehåller. 

Livbolagen kan om de vill utveckla modeller som ersätter hela standardmodellen eller 

partiella modeller som ersätter delar av standardmodellen, förutsatt att de följer vissa krav 

samt att den blir godkända av finansinspektionen. Incitamentet för att skapa en intern modell 

är att man vill att SCR ska minska men kraven för att få använda en intern modell är 

omfattande och kräver att försäkringsbolagen kan styrka sin sak med goda medel.
45

 

4.1.2 Pelare II 

Eftersom ett av syftet med Solvens II direktivet är att säkra att försäkringsbolagen kan 

uppfylla sina åtagande så ställer direktivet medför även direktivet kvalitativa regler som sätter 

krav på försäkringsbolagens styrning och riskhantering. Till skillnad från kvantitativa kraven i 

Pelare I är de kvalitativa kraven mer flexibla då det inte medför en modell som företagen 

måste följa. De kvalitativa kraven ställer dock krav på vilka system och funktioner ett 

försäkringsbolag måste ha. Ett försäkringsbolag ska enligt direktivet ha ett 

företagsstyrningssystem, riskhanteringssystem och ett system för internkontroll. Den ska även 

                                                 

43
 (CEIOPS, L2 Final Advice SCR SF Counterparty default risk, 2009, ss. 24-25) 

44
 (Statens offentliga utredningar, 2012, s. 181) 

45
 (Statens offentliga utredningar, 2012, ss. 230-232) 
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finnas fyra funktioner inom företaget; riskhanterings-, regelefterlevnads-, internrevisions- och 

aktuariefunktion.
46

     

4.1.3 Pelare III 

Solvens II direktivet inför även ökande krav på transparens vilket kommer öka 

jämförbarheten mellan försäkringsbolagen, inte bara i Sverige utan i hela Europa. För att 

uppnå ökad transparens så kommer försäkringsbolagen att vara tvungna att minst en gång per 

år och i samband vid ändrande förhållanden offentliggöra väsentliga uppgifter om dess 

solvens och verksamhet. Att rapporten ska offentliggöras i samband med ändrande 

förhållanden kommer antagligen leda till att försäkringsbolagen måste offentliggöra en 

verkasamhet- och solvensrapport mer än en gång per år. Rapporten är omfattande och ska 

innehålla en beskrivning av företagets verksamhet och resultat, företagsstyrningssystem, 

riskprofil, värdering för solvensändamål och kapitalhantering.
47

   

En del av rapporteringen som följer av aktsamhetsprincipen är att de förutom att de ska förstå 

riskerna även ska rapportera riskerna till finansinspektionen.
48

 

4.2 Livförsäkringsmarknaden och dess aktörer 

I nedanstående kapitel beskrivs livförsäkringsmarknaden, livbolagens företagsformer och 

vilka olika förvaltningsformer livbolagen hanterar sitt fastighetsbestånd samt de typer av 

åtaganden som livbolagen tillhandhåller.  

4.2.1 Livförsäkringsbolag  

Livbolagen är stora kapitalplacerare på den svenska marknaden och är en viktig aktör för den 

finansiella stabilitet och samhällsekonomin.  Affärsstrategin är att erbjuda goda försäkringar 

och samtidigt kunna garantera en stabil avkastning över en längre tidsperiod. Livbolagen får 

in premieinbetalningar av försäkringstagarna och dessa investeras sedan i olika tillgångsslag 

där en matchning görs mellan tillgångarnas och åtagandens löptider.  En vanlig 

tillgångsportfölj är fördelade på aktier, räntebärandepapper, reala tillgångar och andra 

finansiella instrument. Historiskt har de två förstnämnda varit starkt överrepresenterande. 

                                                 

46
 (Statens offentliga utredningar, 2012, s. 276) 

47
 (Statens offentliga utredningar, 2012, ss. 384-387) 

48
 (Statens offentliga utredningar, 2012, s. 166) 
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4.2.2 Företagsformer  

De svenska livbolagen kan drivas i tre olika förvaltningsformer. Där det första är de 

vinstutdelande aktiebolagen som ägs till hundra procent av dess aktieägare. Inom dessa typen 

av livbolag har aktieägarna rätt till vinstutdelning av de det positiva resultatet. Aktieägarna 

står för riskkapitalet i bolaget och får även skjuta till externt kapital vid underskott. 

Försäkringstagarna har möjlighet att få en bestämd garanterad ränta eller en kopplad 

avkastning som följer de underliggande tillgångarnas utveckling. Dock har försäkringstagarna 

ingen rätt till utdelning av överskott som då tillfaller aktieägarna. 

Livbolagen kan även drivas som ömsesidiga försäkringsbolag, vilket är den ursprungliga 

livbolagsformen. Försäkringstagarna äger då livbolaget tillsammans och på så sätt får rätt till 

hela vinsten. Samtidigt står försäkringstagarna för risken inom livbolaget, samt stå för de 

eventuella förlusterna som kan tänkas uppstå. Livbolaget utlovar en viss procent i avkastning 

till sina ägare men den överskjutande delen som inom de aktie ägda livbolagen delas ut, 

stannar kvar inom de ömsesidiga bolagen och placeras i en konsolideringsfond för framtida 

förluster. Överskott skapas oftast av de lagstadgade nivåerna dessa bolag måste ha för att 

kunna driva sin verksamhet eller tillgångarnas utveckling på kapitalmarknaden. 

Slutligen återfinns de icke vinstutdelande aktiebolagen som driver sin rörelse enligt 

ömsesidighetsprincipen. Vilket innebär att försäkringstagarna får vara med och dela på 

vinsten trots att de inte äger bolaget. Ingen del av vinsten kan tillfalla aktieägarna utan all 

vinst ansamlas inom bolaget och betalas därefter årligen ut till försäkringstagarna.  Denna typ 

av bolagsform används flitigast inom Sverige och de ger flera stordriftfördelar för 

försäkringstagarna och bolagen som äger denna typ av dotterbolag då de kan kombineras med 

bank- och försäkringsverksamhet. Bolagen har på så sätt lättare att marknadsföras 

helhetslösningar för sina konsumenter. 

4.2.3 Produkter 

De produkter som livbolagen tillhanda håller är främst inriktade mot klassiska försäkringar 

såsom livförsäkringar eller mot mer sparande produkter såsom pensionsförsäkringar. Det 

finns även ett visst utrymme för skade- och olycksfallsförsäkringar som sträcker sig längre än 

fem år.  

Livförsäkringar är starkt förknippade med dödsfallsrisken, där de efterlevande antingen får en 

engångsutbetalning av de premier som har betalats in av den avlidne eller en årlig avkastning 
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på det kapital som har inbetalats genom premier till försäkringen och kan därför ses mer som 

en sparform.  

De pensionsförsäkringar som erbjuds brukar delas upp i antingen en traditonel försäkring där 

den försäkrade får en garanterad avkastning på sin inbetalade premie och denna brukar ligga 

omkring 0,5-5 procent
49

. Inom denna typ av försäkring betalar försäkringstagaren bolaget en 

viss förvaltningskostnad eftersom livbolaget får en fullmakt av konsumenten att placera dess 

pengar tillsammans med andra solidariska försäkringstagare. 

Den andra typen av pensionsförsäkring är fondförsäkringen där den sparande själv gör ett 

aktivt val och tillhandhålls hela avkastningen efter en liten premie. Denna typ av försäkring 

har blivit mer populär på den senaste tiden bland annat därför att kunden själv kan välja 

vilken typ av fond som pengarna ska investeras i, samt att konsumenten lätt kan få fram 

information om dess utveckling. Därutöver får livbolagen en minskande kapitaltäckningskrav 

eftersom de inte har garanterat någon avkastning och därför inte behöver konsolidera kapital 

för nedgångar. Konsumenten står helt enkelt för hela risken.
50

 

4.3 Solvens II inverkan på Livbolagen 

Då finansinspektionen redan har utfört kvantitativa studier som livbolagen har medverkat 

följer en presentation av deras resultat uppföljt med kommentarer från respondenterna i 

intervjuerna.  

4.3.1 Finansinspektionens kvantitativa studier 

Utfallet av senaste kvantitativa studien QIS5 publicerades 2011 och där undersöktes de 

deltagande bolagens SCR enligt standardmodellen, samt deras kapitaltäckning i förhållande 

till SCR. Flertalet av de svenska försäkringsbolagen har medverkat i kvantitativa studier för 

att bedöma Solvens II kvantitativa inverkan. En stor andel av de svenska livbolagen är 

representerade i studien, men det är även andra sorters försäkringsbolag, vilket har påverkat 

resultatet. 

För livbolagen är SCRMarknad och SCRLiv nästintill de enda två bidragande faktorerna till 

SCRBas, se figur 6 nedan. SCRMarknad andel av SCRBas är cirka 90 procent av SCR, vilket är 

relativt mycket jämfört med andra typer av försäkringsbolag, trots att SCRMarknad är 

                                                 

49
 (SPP, 2011) 

50
 (Burström, 2004) 
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dominerande för samtliga bolag. Jämfört med skadebolagen så har livbolagen hälften så 

mycket diversifieringsminskning till följd av aggregeringen, men skadebolagen har SCR 

fördelat till flera olika moduler. 

 

Figur 6 Resultat av QIS5
51

 

 

SCRAktie och SCRRänte är för livbolagen den största bidragande faktorn till SCRMarknad. 

SCRFastighet och SCRSpread ha en relativt liten bidragande faktor till SCRMarknad. Vid 

aggregeringen av SCRMarknad undermoduler leder diversifieringen till en signifikant, men 

jämställd med skadebolagens minskning. Se figur 7 nedan. Livbolagen är alltså enligt 

standardmodellen lika diversifierade som skadebolagen.  

 

Figur 7 Resultat QIS5
52
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 (Finansinspektionen, 2011) 
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Solvens II kapitalkrav skulle enligt undersökningen leda till att livbolagens kapitalkrav ökar 

med 400 procent jämfört med Solvens I kapitalkrav och jämfört med Finansinspektionens 

trafikljustest så kommer kapitalkravet öka med cirka en 30 procent. Av undersökningen så 

framgår det dock att de flesta försäkringsbolag redan idag är förhållandevis välkapitaliserade 

både i förhållande till både SCR och MCR. Livbolagens kapitalkrav täcks nästan helt av 

konsolideringsfonden som klassas som Nivå 1 kapital. Enligt uppgifter från intervjun med 

Finansinspektionen är de övertygande om att livbolagen redan idag skulle klara av Solvens II 

kapitalkrav och de tillägger att försäkringsbolagen sedan länge har börjat tänka på ett 

riskbaserat kapitalkrav genom trafikljusregleringen.  

Enligt Livbolag A har trafikljusregleringen tillsammans med andra faktorer fått dem att tänka 

på riskbaserat kapitalkrav, men Livbolag A tillägger att de sedan tidigare har haft en 

riskstyrning som är riskbaserad. Vilket enligt livbolag A utmynnar i att de tar större risker när 

de har stora kapitalbuffrar. Båda Livbolagen varit aktiva i Solvens II processen och har startat 

att anpassa sin verksamhet efter Solvens II sedan två år tillbaka. Enligt Livbolag A och B är 

de övertygade om att flera livbolags riskavdelningar har vuxit till följd av Solvens II.  

I EIOPAs samlade QIS5 rapport kritiserades undermodulen för fastighetsrisk. Enligt de 

medverkande var den för schablonerad och tog inte hänsyn till fastigheternas geografiska 

läge, men att dess enkla uppbyggnad, ändå premierades framför en mer komplicerad modell. 

Tre länder ansåg att modulen var för sträng för deras fastighetsmarknad men generellt så 

accepterades undermodulen av försäkringsbolagen.
53

 Att kapitalkravet för fastighetsrisk på 25 

procent av marknadsvärdet är accepterat av försäkringsbolagen bekräftades även av 

representanter från både Finansinspektionen och Livbolag A och B. Enligt livbolagen så anses 

aktier vara den tillgång som har oskäligt betungande kapitaltäckningskrav. Där utöver anser 

fastighetssektorn att fastigheterna bli för stelt behandlade, samt hävdar de att volatiliteten på 

Londons fastighetsmarknad, inte är representativ för den Svenska marknaden. I intervjun med 

livbolag B framkom en formulering då frågan ställdes om den givna stressnivån för 

fastigheter var för hög, citatet förklarar nedan tanken bakom kapitalkravet. 
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 (Finansinspektionen, 2011) 
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 (EIOPA, 2011, s. 74)  
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”Nej, personligen tycker jag inte det om man tänker på att kalibreringen på 99,5 procent, att 

det ska hända 1 gång på 200 år för var det inte 90, 91 som det gick ner mer än 25 procent”   

Även marknadsrisk modulen fick kritik angående genomlysningsprincipen, vilket enligt 

många försäkringsbolag var oproportionerligt tidskrävande gällande särskilt strukturerade 

kreditprodukter och -fonder.
54

 Eftersom försäkringsbolagen begränsas av aktsamhetsprincipen 

i sina investeringsbeslut kommer de att kräva mer detaljerade rapporter från 

fastighetsfonderna. Men som framgick i intervjun med representanter från Leimdörfer så kan 

det även leda till nya affärsmöjligheter för att fonderna kan börja sälja in sig själva på basis att 

de har goda tidserier. Enligt O.J. från Catella så börjar fonderna redan nu fundera på hur de 

ska kunna redovisa enligt genomlysningsprincipen, men att de slutliga effekterna kommer då 

utformningen av Solvens II blir färdigt. 

De medverkande bolagen i QIS5 undersökningen fick också besvara frågor om deras 

ställningstagande till att använda en intern modell kontra standardmodellen. Deras samlade 

argument för att använda en intern modell, var att en intern modell skulle reflektera ett 

företags specifika risk bättre än standardmodellen, samt att korrelationen mellan tillgångarna 

kunde kalibreras bättre. Enligt försäkringsbolagen från samtliga länder så det främsta 

argumentet för att utveckla en intern eller partiell modell att SCR skulle minska med ett visst 

belopp för att det skulle vara värt besväret. Enligt studien skulle de flesta bolagen utveckla 

egna modeller. Livbolag B har börjat utveckla en intern partiell modell och jämfört med det 

andra intervjuande bolaget var deras kvantitativa avdelning 3 gånger större. Från början hade 

Livbolag A kritik om myndigheternas beslut och att de rimligen kunde göra det bättre med de 

valde att inte utveckla en intern modell då de ansåg att rapporteringskravet skulle öka 

oproportionerligt mycket jämför med nyttan. Livbolag A var också oroliga för att 

myndigheterna tycker att de bara väljer partiella modeller för de tillgångar som leder till lägre 

kapitalkrav- ett begrepp som är känt som ”Cherry pickning”. Finansinspektionen bekräftar att 

bevisbördan för att ha tillåtelse att använda en annan modell än standarmodellen är hård, men 

att livbolag som tycker att deras fastighetsbestånd är säkrare än det förslagna kapitalkravet ska 

utveckla egna modeller. Förmodligen kommer de leda till ”Cherry picking”, men enligt 

Finansinspektionen men det är ändå tolererat då riskmedvetenheten i försäkringsbolagen har 

ökat de senaste åren. 

                                                 

54
 (EIOPA, 2011, s. 144)  
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4.4 Livbolagens historiska allokering 

4.4.1 Livbolagens portföljallokering 

De senaste tio åren har livbolagen haft ett mer eller mindre oförändrat direkt 

fastighetsinnehav. Se figur 8 nedan. I slutet av 2012 bestod försäkringsbolagens samlade 

portfölj av cirka 2 procent direkt innehav av fastigheter. Som tidigare nämnt finns det andra 

möjligheter för en investerare att exponera sig mot fastigheter vilket inte reflekteras i den 

framtagna statistiken. De indirekta investeringarna borde rimligen endast kunna höja 

livbolagens samlade exponering mot fastigheter så borde 2 procent vara den lägsta samlade 

fastighetsexponeringen för livbolagen. 

 

Figur 8 Livbolagens portföljallokering 2002-2012
55

 

Som det framgår i figur 9 så är det skiftande fastighetsallokeringar mellan de fyra olika 

anonyma livbolagen från ett tidigare examensarbete, livbolag A och B är nödvändigtvis inte 

desamma som i vår rapport. Deras resultat inkluderar även de indirekta 

fastighetsinvesteringarna vilket på ett bättre sätt inkluderar livbolagens faktiska 

fastighetsexponering. Samtliga av de anonyma bolagen bolag har en stabil exponering mot 

fastigheter omkring 6-9 procent. 
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Figur 9 Fyra anonyma Livbolags fastighetsallokering
56

 

 

En bredare bild av flera av de större livbolagens faktiska fastighetsexponering visas i figur 10. 

Flertalet av dem har fastighetsexponeringar i sin portfölj dock så har de för de flesta en 

väldigt låg andel av den totala portföljvolymen. Nästan samtliga har lägre än 10 % av det 

totala innehavet i fastigheter.   

 

Figur 10 Livbolagen portföljstruktur 2011
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4.5 Livbolagens inverkan på fastighetsmarknaden 

4.5.1 Livbolagens efterfrågan 

Förvaltningen av fastigheter inom de svenska livbolagen delas upp i tre kategorier. Där den 

första är direkt ägande genom ett ägande av ett svenskt fastighetsbolag såsom Diligentia och 

Humlegården. Fastighetsbeståndet sköts av det externa bolaget och dess organisation medan 

respektive livbolag äger hela bolaget som ett dotterbolag. Andra alternativet är att livbolaget 

sköter förvaltning av sitt bestånd i egen regi. Tredje alternativet är att livbolagen hanterar sin 

fastighetsexponering genom separata förvaltningsorganisation för direkta och indirekta 

innehaven.  

De två livbolagen som intervjuades i undersökningen nämner att de framförallt föredrar direkt 

ägande antingen genom ägande via ett dotterbolag eller i egen regi. Livbolag A nämner att de 

även försöker koncentrera sitt fastighetsbestånd för att på så viss få en mer effektiv 

förvaltningsorganisation och därigenom förbättra sin avkastning.  Livbolag B har inget direkt 

ägande i sin organisation utan dess fastighetsinnehav hanteras via ett helägt dotterbolag. De 

två livbolagen nämner att de föredrar direktägande framför indirektägande eftersom de på så 

viss kan ta del av hela avkastningen och slipper betala fondavgifter och att de själv har större 

kontroll på sina investeringar. De indirekta investeringarna i form av fastighetsaktier är endast 

för att diversifiera aktieportföljen mot den svenska marknaden men ses inte som en primär 

investering mot fastighetssektorn.  

Blind pool investeringar var populära innan finanskrisen. Investerarna tillsköt då kapital och 

lät bolaget investera i olika projekt utan insyn från livbolagen. Denna typ av investering 

kommer att påverkas negativt vilket påpekas av såväl livbolagen A och E.B. på Leimdörfer 

eftersom Solvens II regelverket kommer innebär ett ökande rapporteringskrav och att 

livbolagen har större insyn i de underliggande tillgångarna och vilken riskexponering som 

dessa tillgångar har.  

Livbolagen på den svenska marknaden har ett starkt Sverige fokus när det gäller allokering av 

fastighetsbeståndet. Nästan alla livbolag har enbart direktägande på den svenska marknaden 

förutom några större aktörer som även äger en del fastigheter ute i främst Europa och USA.  

Denna del härrör sig till att livbolagen har fastighetskrisen på 90-talet i minnet och är därför 

mer restriktiva i investeringar mot utlandet enligt A.G. på Leimdörfer. När de gäller regioner 
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inom Sverige som efterfrågas är det framförallt de tre storstadsregionerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö som är intressanta ur livbolagens perspektiv, och då framförallt 

kontorsfastigheter i centrala Stockholm eller bostadsfastigheter i närliggande förorter till 

storstadsregionerna eftersom kompetensen finns för att förvalta denna typ av fastigheter inom 

organisationerna.  Under de senaste åren har även samhällsfastigheter blivit mer attraktiva 

genom deras långa hyreskontrakt och att det allmänna står för motpartsrisken.  Livbolag A 

framhäver att de finner dessa fastigheter intressant och att de kommer premiera denna typ av 

investeringar eftersom de har genererar tillförlitliga kassaflöden. Därutöver finns det 

livförsäkringsbolag som har ett bredare ägande av fastigheter i mellanstora städer där tidigare 

rapport om livbolagens investeringsstrategier visade på att flertalet av livbolagen håller på att 

trimma sitt bestånd mot storstadsregionerna.
 58

  

När det gäller vilka fastighetstyper som livbolagen eftersöker är det framförallt kontor i 

centrala lägen, regionala köpcentrum exempelvis Kista och bostäder i tillväxtstäder och då 

framförallt inom Storstockholm enligt O.L. på Catella. Fördelningen mellan de olika 

företagen och vilka fastighetstyper de investerar i varierar enligt följande; kontor 48 till 84 

procent, bostäder 6 till 35 procent, handel 0 till 35 procent och mindre tillgångar i hotell och 

industri
59

.  Ingmar Rindstig på Ernst and Young förväntar sig en ökning av ägande av 

bostadsfastigheter eftersom dess genererar både en högre och stabilare avkastning än andra 

typer av fastighetsinvesteringar på längre sikt.  

Utöver direktägande nämner A.G. och E.B. på Leimdörfer att livbolagen alternativt borde 

kunna investera i måttligt belånade fastighetsfonder ifall dessa publicera mer transparant 

information kring de underliggande tillgångarna. Eftersom de vill kunna ha ett bättre 

riskmedvetande och att Solvens II kräver bättre insyn och rapportering. I annat fall anser 

samtliga respondenter att fastighetsfonder är en bra produkt ifall bolagen ska göra en 

investering mot en okänd marknad eftersom bolaget då kan använda sig av fondens 

kompetens. De är även ett bra alternativ för att risksprida sin fastighetsexponering över 

världen.  

Flertalet av de svenska livbolagen är delaktiga i de större joint venture projekten såsom 

Rikshem och Hemfosa där de kan ta till vara på avkastningen som fås av respektive 
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organisations kompetens.  Denna del kan även bli mer gynnsam enligt A.G. på Leimdörfer 

och D.A. på Catella eftersom denna typ av investering med stor sannolikhet hamnar under 

kapitalkraven för fastighetsaktier och – fonder.  Dessutom nämner både livbolag A och B att 

de kommer försöka minska sina exponeringar mot fastighetsfonder och under rådande tid 

nämner livbolag A att de är på sluttampen med att allokera bort kapital från utländska 

fastighetsfonder.  

Ett tillgångsslag som både D.A. på Catella och E.B. på Leimdörfer tror kommer ha en ökad 

efterfrågan delvis på grund av Solvens II regelverket samt ur ett rent finansieringsperspektiv 

är lånefonder.  Där flertalet livbolag ut i Europa har börjat investera i denna typ av fonder 

istället för att investera i regelrätta fastighetsfonder enligt Leimdörfer. Denna typ av produkt 

har lanserat av både Leimdörfer och Catella inom Sverige men har inte fått den reaktion av 

livbolagen som de förväntat sig. Den svenska marknaden var helt enkelt inte redo för denna 

typ av produkt men både Leimdörfer och Catella påpekar att de tror att de kommer bli en ökad 

efterfråga av denna typ av produkt.   

Slutligen finns ett sista alternativ till investering mot den svenska fastighetsmarknaden och 

det är direkta lån mot svenska fastighetsbolag eller joint venture bolag.  Denna typ av utlåning 

är populär i Europa där framförallt den tyska försäkringsjätten Allianz har investerat flertalet 

miljarder i direktutlåning mot den europeiska fastighetsmarknaden.  Enligt både E.B., D.A. 

och Ernst and Young skulle Livbolagen ha möjlighet till denna typ av allokering ifall det blev 

tillåtet enligt svensk försäkringsrörelse lagstiftning samt utvecklade rätt kompetens.  

Livbolagen har kapital som inkommer från premiebetalningar varje år och dessa måste till en 

viss procent investeras i tillgångsslaget fastigheter. Då det finns ett begränsat utbud av 

kontorsfastigheter i centrala Stockholm måste de söka sig till alternativ exponeringar.  Direkta 

lån är då ett sätt att diversifiera sin portfölj mot fastigheter. Då tillgången erbjuder stabila 

kassaflöden och en säker investering eftersom fastigheterna pantsätts. Det som talar emot 

denna typ av tillgång är att de svenska bankerna har en monopolställning på den svenska 

finansieringsmarknaden och ogärna släpper in konkurrenter enligt I.R. Dessutom har 

livförsäkringsbolagen en tendens att följa bankernas beteende om kreditprövning av låntagare 

så de skulle antagligen inte låna ut kapital till fastighetsaffärer som blivit nekade av banken 

enligt O.L. på Catella. Detta trots att livbolagen har möjlighet med sin goda kapitaltillgång att 

ta marknadsandelar från bankerna när det gäller finansiering och den svenska 

fastighetsmarknaden har under de senaste åren trånat efter extern finansiering. 
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5. Analys 

5.1 Solvens II inverkan på de svenska livbolagen 

Syftet med Solvens II är att skapa en öppnare och friare marknad inom EU samt att ge ett 

bättre konsumentskydd mot försäkringstagarna. För att uppnå det så ska livbolagen avsätta 

riskvägt kapital samt att öka rapporteringen till marknaden och tillsynsmyndigheterna. Det 

kommer bli kostsam för livförsäkringsbolagen att följa Solvens II direktivet, vilket troligtvis 

kommer att påverka försäkringstagarnas premier. 

Det är positivt att livbolagen ökar sin riskmedvetenhet, men då det blir för kostsamt att 

utveckla interna modeller för att beräkna SCR, kan det få en motsatt effekt då många kan 

stirra sig blint på standardmodellen. De livbolagen som lägger möda på att utveckla interna 

modeller kommer vara de som har något att tjäna på det, vilket kan leda till att de som 

egentligen skulle ha ett högre kapitalkrav utnyttjar standarmodellen för att istället få ett lägre 

kapitalkrav. 

De totala kapitalavsättningarna kommer att öka, vilket i sin tur leder till att bolagen har 

mindre utrymme att placera sina tillgångar i annat än statspapper då denna placering har ett 

lägre kapitalkrav, vilket får anses osäkert i sig med tanke på den senaste skuldkrisen inom 

Eurozonen. De få livbolag som idag inte klarar av kapitalkravet kommer att öka sin 

efterfrågan på statsobligationer och minska sin efterfråga på andra tillgångsslag. Majoriteten 

av livbolagen klarar redan i nuläget de förväntade kapitalkraven och därför kan det finnas en 

möjlighet till minskad efterfråga av täckningstillgångar. 

5.2 Solvens II inverkan på livbolagens fastighetsexponeringar 

I det följande avsnittet analyseras Solvens II inverkan på de enskilda livbolagens 

fastighetsexponeringar.  

De enskilda livbolagen kommer att behöva utvärdera en fastighetsexponerings genomsnittliga 

avkastning och dess kostnad i form av avsatt kapital. Sen är de tvungna att efterleva 

direktivets aktsamhet och genomlysningsprincip. Nedan följer en analys av hur detta kan 

komma att påverka de olika fastighetsexponeringarna som rapporten tar upp genom att först 

kommentera de olika tillgångslagens attraktivitet och sen jämföra tillgångarnas avkastning 

med deras kapitaltäckningskrav. 
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5.2.1 Direktägande av fastigheter 

Enligt vår undersökning så har direktägande av fastigheter framförts som det mest attraktiva 

investeringsalternativet av både livbolag A och B eftersom de ger en bättre inblick i de 

underliggande tillgången samt att bolagen kan ta del av fastighetens totalavkastning utan 

mellanhänder.  Inom segmentet fastigheter har det framförts att bostadsfastigheter borde öka i 

attraktivitet för denna sektor då bolagen kan förlita sig på de säkra kassaflöden som denna typ 

av fastighetsinvestering erbjuder.  Denna fastighetstyp har högst totalavkastning bland 

fastighetstyper och får stöd av IPD’s fastighets index från 2012.  Samtidigt uppvisar flera av 

livförsäkringsbolagen att de försöker koncentrera sina organisationer och inrikta sitt 

fastighetsägande mot storstadsregionerna där den säkraste avkastningen går att finna. Trots 

detta äger fortfarande flertalet stora aktörer inom livförsäkringsbranschen fastigheter i mindre 

orter. Det kan bero på att bostadsfastigheter kan vara attraktiva trots att de är lokaliserad på 

mindre orter inom Sverige. De har god avkastning men är ändå relativt säkra placeringar 

eftersom befolkningen måste ha någonstans att bo och bostadsfastigheter får anses attraktiva 

ifall de är centralt belägen oavsett stad, förutsatt att de inte är en avbefolkningsort. Utöver 

denna typ så har det framkommit att centralt belägna kontorsfastigheter i Stockholm alltid är 

intressanta objekt för livbolag medan handelsfastigheter delar upp livbolagen i två läger, där 

ena delen av livbolagen investerar starkt i detta tillgångsslag medan andra inte har någon 

exponering alls mot handeln. Troligtvis beror uppdelning på olika kompetensområden och att 

livbolagen har en historisk allokering mot centralt belägna kontorsfastigheter. 

5.2.2 Investeringsklubbar   

Utöver direkt fastighetsägande framhäver fastighetsrådgivarna att investeringsklubbarna är ett 

bra sätt att exponera portföljen mot fastighet ifall de samägande bolagen har lika preferenser 

och mål med företaget. Där har livbolagen möjlighet till diversifiering av sitt 

fastighetsbestånd genom att tillsammans dela på risken vid investeringar mot mer 

högavkastande fastigheter som är lokaliserade utanför storstadsregionerna eller mot mer 

nischade segment.  Möjligheten till denna typ av ägande borde öka med Solvens II direktivet 

eftersom aktsamhetsprincipen tvingar livbolagen att ha större kontroll över de underliggande 

tillgångarna. Genom detta kan investeringsklubbarna att premieras framför fastighetsfonder 

eller fastighetsaktier, som antingen har alldeles för högt kapitalkrav för samma typ av 

exponering (fastighetsaktier) eller på bristande information (fastighetsfonder).  
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5.2.3 Fastighetsaktier 

Fastighetsaktier och aktier i allmänhet har fått bland de högre kapitalkraven jämfört med 

andra tillgångslagen. Vilket får anses rimligt eftersom aktiemarknaden är mer volatil än 

fastighetsmarknaden. Samtidigt har fastighetsaktier och direktägande i fastigheter uppvisat en 

högre korrelation med fastighetsmarknaden än med börsen under ett längre tidsperspektiv. 

Därför borde fastighetsaktier och fastighet anses vara substitut, men livbolagen ser de mer 

som en strategisk placering i deras aktieportfölj än som en exponering mot 

fastighetsmarknaden.  

5.2.4 Fastighetsfonder 

De fastighetsfonder som inte redovisar sina tillgångar enligt genomlysningsprincipen kan få 

det svårt eller rent av omöjligt att locka kapital från livbolagen. Det har sina för- och 

nackdelar. Där fördelen är att fastighetsfonderna kan komma att bli mer detaljerad i sin 

rapportering och nackdelen är livbolagen kan komma att missa en lönsam investering. 

Eftersom fastighetsfonder som investeringsobjekt är en bra investering om livbolagen vill 

diversifiera sin portfölj mot en marknad där kompetens saknas inom den egna organisationen. 

Därför bör fondbolagen uppvisa mer transparant information som leder till att investeringar 

kommer att räknas under kapitalkrav för fastigheter, där livbolagen kan visa på alla 

underliggande risker som härrör till fastigheter. 

5.2.5 Lånefonder/direktfinansiering 

En annan marknad som kan komma att bli intressant ur ett livbolagens perspektiv är 

finansiering till fastighetsmarknaden genom antingen lånefonder eller direktfinansiering. Det 

är en tendens som sker ute i Europa, där stora försäkringsbolag blir mer aktiva på 

finansieringsmarknaden men som tidigare nämnt så är det inte tillåtet för svenska livbolagen 

att direktfinansiera fastighetsaffärer. Lånefondsmarknaden inom Sverige har dock uppvisat 

sig vara omogen för denna typ av investeringar. Som tidigare nämndes under empirin har 

Catella försökt lansera denna typ av produkt utan större framgång trots att just lånefonder är 

något som vuxit fram ute i Europa.  

5.2.6 Genomsnittlig avkastning 

När vi försöker bedöma vilket av tillgångslagen som är mest fördelaktig för livbolagen ur ett 

Solvens II perspektiv måste vi dels veta kapitaltäckningskravet för de olika tillgångarna men 

vi måste också veta avkastningen på investeringarna. Vi har i tabell 3 sammanställt de olika 

tillgångslagens kapitaltäckningskrav samt deras genomsnittliga avkastning. Kapitalkravet får 
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täckas av statsobligationer av vilka vi har tillsatt svenska statsobligationsräntan på en 

nominell ränta på 1,5 procent.  

 

Tabell 3 Egen beräkning av den viktade avkastningen för de olika placeringsalternativen, tidshorisonten 

för samtliga placeringar är 10 år. 

 

Anledningen till varför investeringsklubbarna inte är inkluderade är att för att vi inte vet deras 

genomsnittliga avkastning och anledningen till att vi inte har inkluderat obligationer är för att 

dess kapitalkravtäckningskrav är beroende av duration och rating som vi inte heller vet. 

Det tillgångslag som ger mest viktad avkastning trots sitt höga kapitalkrav är 

fastighetsaktierna men då får man ha i åtanke att de även konkurrerar med andra aktier på 

marknaden. Det direkta innehavet av fastigheter ger en viktad avkastning på 5,4 procent.  

Om fastighetsfonderna följer rapporteringskravet enligt genomlysningsprincipen samtidigt 

som de är belånande ger det en högre viktad avkastning till lägre kapitalkrav. Till skillnad 

från om de skulle äga fastigheterna utan hävstång. I vår kalkyl har vi antagit att kapitalkravet 

för halva fonden hamnar i SCRMotpart och den andra halvan i modulen för fastigheter. 

5.2.7 Diversifieringsmöjligheter 

När de olika modulerna aggregeras med varandra uppstår en diversifieringseffekt på 

kapitalkravet. Den exakta diversifieringseffekten som sker vid sammanslagningen av 

marknadsmodulen och senare för kapitalbasbeloppet är beroende på det enskilda livbolagets 

portföljstruktur men den kan komma att minska eller öka det enskilda kapitalkravet för varje 

enskild tillgång. De enskilda livbolagen kommer att vilja ha så hög diversifieringseffekt som 

möjligt eftersom det leder till mindre kapitalkrav och mer kapital i mer lönsamma 
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investeringar. Troligen kommer då en fastighetsexponering att premieras för ett enskilt 

livbolag men på grund av den individuella diversifieringseffekten kommer den inte 

nödvändigtvis bli densamma för alla livbolag. En institutionell investerare kommer att väga 

en tillgångs viktade avkastning och möjlighet att uppfylla genomlysningsprincipen med en 

tillgångs avkastningskrav och diversifieringseffekt på den totala portföljen. I figur 3 nedan så 

försöker den institutionella investerarens dilemma att illustreras. 

 

Figur 2 Investerarens avvägning mellan enskilda investeringsalternativ 

5.3 Livbolagens inverkan på fastighetsmarknaden till följd av 
Solvens II direktivet 

För att analysera Solvens II inverkan på den svenska fastighetsmarknaden skiftas fokus från 

det enskilda livbolaget till hur Solvens II påverkar samtliga livbolagens 

fastighetsexponeringar. 

Om Solvens II ska påverka livbolagens efterfrågan på fastighetsrelaterade exponeringar bör 

livbolagsbranschen vara tillräckligt homogen så att direktivet påverkar alla livbolag likadant. 

Men eftersom varje enskilt livbolags portföljstruktur är till viss mån är unik kommer 

kapitalkravet för de olika fastighetsexponeringarna inte vara densamma på grund av att 

diversifieringseffekten är beroende av vad portföljen redan innehåller. Dessutom tillåter 

direktivet att livbolagen utvecklar och tillämpar interna modeller vilket leder till att 

Tillgångar Skulder 
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fastighetsexponeringarna leder till andra kapitalkrav än vad standardmodellen anger. Dessa 

två faktorer kommer att leda till att alla livbolag kommer agera individuellt utifrån sina egna 

förutsättningar vilket leder till att direktivet inte kommer leda till en gemensam ökad eller 

minskad efterfrågan på fastighetsrelaterade exponeringar.      

Till stöd till detta resonemang kan även tilläggas att livbolagen varken har ökat eller minskat 

deras fastighetsinnehav de senaste tio åren. Vilken de rimligen borde ha gjort om direktivets 

riskbaserade kapitalkrav skulle ha haft ett negativ eller positiv inverkan på deras 

fastighetsexponering eftersom de redan 2006 har förbereds genom finansinspektionens 

stresstest att tänka ur ett riskbaserat kapitalkrav. I och med att svenska livbolag har förberetts 

genom finansinspektionens trafikljustester och att direktivet har varit på agendan så pass 

länge, borde förändringar i portföljstrukturen redan börjat ske, och till viss mån vara 

genomförda.  

Enligt studier ska fastighetsexponeringen ligga runt en 10 – 15 procent för bästa riskvägda 

avkastning, och då investeringar i fastigheter gör mest inverkan på riskminskningen i 

lågavkastande portföljer. Trots detta incitament har livbolagen undvikit att investerat mer i 

fastigheter. Problemet kan vara det begränsade utbudet och den låga avkastning på de 

fastigheter som livbolagen efterfrågar vilket kan leda till livbolagen tvingas att söka sig till 

andra områden och nya fastighetstyper, vilket kräver att de utvecklar sin kompetens för denna 

typ av investeringar. Men den trenden beror inte på grund av Solvens II utan snarare på grund 

av andra marknadsrelaterade faktorer. 

5.4 Avslutande kommentarer om Solvens II 

Direktivet är komplicerat vilket har lett till en diskrepans mellan fastighets- och 

försäkringsbranschen åsikt angående fastigheternas kapitaltäckningskrav. Vi anser att 

fastigheterna blir för styvmodigt behandlade.  Detta eftersom nuvarande förslag av Solvens II 

inte tar hänsyn till varken region eller fastighetstyp. Vilket får anses märkligt eftersom en 

kontorsfastighet i centrala Stockholm får anses vara en mindre riskabel investering än en 

kontorsfastighet i Hagfors, vilket i sin tur borde avspeglas i kapitalkravet. Den engelska 

marknaden är inte representativ för den svenska fastighetsmarknaden. 

Dock så ska de tilläggas att livbolagen har möjlighet att revidera kapitalkravet om de tycker 

att deras bestånd inte är så volatilt som standardmodell speglar. Det är ändå förståeligt att de 

inte kommer göra det förutom under särskilda fall med tanke på den enorma bevisbördan 

gentemot finansinspektionen och deras låga allokering mot fastigheter. Det kommer sällan bli 
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ekonomiskt försvarbart att utveckla en partiell intern modell för fastighetsmodulen. Ett 25 

procentigt kapitalkrav för fastigheter är något som vi kommer att få acceptera inom de 

svenska livbolagen. 

När de olika modulerna aggregeras med varandra uppstår en diversifieringseffekt på 

kapitalkravet. Den exakta diversifieringseffekten som sker vid sammanslagningen av 

marknadsmodulen och senare för kapitalbasbeloppet är för oss okänd. Vi kan dock jämföra 

kapitalkraven mellan skadebolagen och livbolagen som framgick under den senaste QIS 

undersökning. Jämfört med skadebolagen så verkade som att de inte kan öka sin 

diversifieringseffekt i marknadsmodulen då båda försäkringsbolagen är väldiversifierade. I 

baskapitalbeloppet är livbolagens kapitalkrav främst från livrisk och marknadsrisk och det kan 

finnas goda möjligheter att till en diversifieringseffekt på den nivån om vi jämför med 

skadebolagens diversifieringseffekt. Counterpartyrisken vore lämplig då den inkluderar 

direkta lån men som tidigare nämnt så är livbolagen i Sverige begränsade av den svenska 

lagstiftningen.  
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6. Slutsats 

Solvens II kommer innebära kraftigt ökad rapportering för samtliga livbolag och en del av 

livbolagens exponeringar kommer utsättas för högre kapitalkrav. Enligt tidigare kvantitativa 

undersökningar så är de svenska livbolagen väl förberedda för att möta de nya kapitalkraven. 

Till stor del beror detta på tillsynsmyndighetens trafikljusreglering av marknaden sedan år 

2006.  Vilket har underlättat för livbolagens stundande implementering av ett riskvägt 

kapitaltäckningskrav. Under den senaste kvantitativa undersökningen gjord av FI skulle 

majoriteten av de svenska livbolagen klara av att implementera Solvens II 

kapitaltäckningskrav. 

Livbolagen har en låg exponering mot fastigheter i sina portföljer och har haft det under en 

längre tid. Dock så skiljer sig deras portföljstruktur där vissa har mer fastigheter i sin portfölj 

än andra. Eftersom livbolagen portföljstruktur skiljer sig åt kommer alla att agera olika när 

Solvens II implementeras. Det har framkommit under intervjuerna att Solvens II har varit 

aktuellt under en längre tid och effekterna bör därför redan ha inträffat hos livbolagen. Det 

som kan tänkas inträffa är att livbolag med högre exponering mot aktiemarknaden får börja se 

sig om efter alternativa investeringar eller utveckla partiella interna modeller. 

För att analysera Solvens II effekter på livbolagens fastighetsexponeringar och hur det kan 

komma att påverka fastighetsbranschen särskiljs effekten på det enskilda livbolaget och dess 

effekter på samtliga livbolag.   

För att veta vilket tillgångslag som kommer premieras ur ett Solvens II perspektiv för det 

enskilda livbolagets perspektiv jämförs tillgångens kapitaltäckningskrav och avkastning men 

man måste också veta dess totala diversifieringseffekt på portföljen. För enskilda livbolag kan 

en fastighetsexponering komma att premieras. 

I ett bredare perspektiv kommer dock inte en enskild fastighetsexponering att premieras för 

samtliga livbolag eftersom de har möjlighet att utveckla interna modeller vilket leder till att de 

inte är tvingade att använda standardmodellen. För det andra är diversifieringseffekten 

individuell för alla livbolag vilket leder till att de alla kommer att hantera sina 

fastighetsexponeringar olika. Utöver detta har Solvens II varit på agendan sedan 2006 vilket 

borde ha lett till att de eventuella förändringarna i livbolagens portföljstruktur redan borde ha 

inträffat men någon betydande förändring i deras samlade fastighetsighetsexponering har inte 

skett.  
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8. Bilagor 

 

8.1 Intervjumallar  

8.1.1 Finansinspektionen 

Berätta lite om er själv? Hur har ni kommit i kontakt med Solvens II? (SOU 2011:68, 

involverad) 

Bakgrund till Solvens II? Vad är syftet med Solvens II? 

Vilka omfattas av Solvens II? Pensionskassorna? Eget regelverk?  

Hur går diskussion kring Solvens II bland fastighetsbranschens aktörer? 

Hur väl förberedda är de svenska Livförsäkringsbolagen inför implementeringen av Solvens 

II?  

Anser ni att Solvens II standardmodell för capital requirement avseende property risk på 

minus 25 procent är för sträng för den svenska marknaden? Hur kan bolag förändra sina egna 

moduller? 

Anser ni att försäkringbolagen borde helt eller delvis utveckla sina egna moduler eller borde 

de hålla sig till direktivets standardmodell?  

Är det någon speciellt typ av exponering mot fastigheter som kommer premieras i och med 

det nya lagförslaget? 

Kommer de svenska livförsäkringsbolagen att agera och eventuellt ändra sitt innehav? 

8.1.2 Leimdörfer 

Berätta lite om er själv? Vad har ni gjort tidigare? Befattning? Hur har du kommit i kontakt 

med Solvens II? 

Vad har ni för synpunkter på Solvens II direktivet?   

Vad är de största fördelarna respektive nackdelarna med direktivet ur er synvinkel? 

Hur går diskussion kring Solvens II bland fastighetsbranschens aktörer?  

Anser ni att Solvens II standardmodell för capital requirement avseende property risk på 

minus 25 procent är för sträng för den svenska marknaden?  

Är det någon speciellt typ av exponering mot fastigheter som kommer premieras i och med 

det nya lagförslaget? 

Kommer de svenska livförsäkringsbolagen att agera och eventuellt ändra sitt innehav? 
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8.1.3 Livbolag A & B 

Berätta lite om er själv? Vad har ni gjort tidigare? Befattning? Hur har ni kommit i kontakt 

med Solvens II? 

Allmänt om Solvens II  

Vad har ni för synpunkter på Solvens II direktivet?  Vad är de största fördelarna respektive 

nackdelarna med direktivet för er del? 

Hur kommer er organisation att påverkas av direktivet? Vad görs inom organisationen för att 

implementera direktivet?  Vad kommer att förändras?  

Anser ni att den ökande rapporteringen kommer bli betungande för organisationen? Om ja, på 

vilket sätt?  

Vad motiverar er att antingen skapa en partiell intern modell eller att hålla er till direktivets 

standardmodell? 

Fastighetsrelaterade frågor 

Hur utvärderar ni följande investeringsalternativ; Direkt ägande, Fastighetsaktier och 

Fastighetsfonder för exponering mot fastighetsmarknaden. 

Hur ser ni på riskerna i de olika tillgångslagen? 

Hur kommer Solvens II direktivet att påverka er syn på de nämnda tillgångslagen? Kommer 

någon av dem att ges ett övertag egentemot de andra formerna? Är SCR oskäligt betungande 

för någon av dem? 

Anser ni att Solvens II standardmodell för SCR avseende fastighetsrisk på minus 25 procent 

är för sträng för den svenska marknaden?  

Kommer ni att förändra er porföljallokering till följd av Solvens II? Hur kommer det att 

påverka era investeringsbeslut? 

8.1.4 Catella 

Berätta lite om er själv? Vad har ni gjort tidigare? Befattning? Hur har ni kommit i kontakt 

med Solvens II? 

Allmänt om Solvens II  

Vad har ni för synpunkter på Solvens II direktivet?  Vilka är de största fördelarna respektive 

nackdelarna med direktivet? 

Har ni upplevt någon förändring av Livbolagens investeringsvilja mot något tillgångslag? 

Hur kommer Solvens II påverka ert arbete? 

Hur tror ni att försäkringsbolagen resonerar kring valet mellan att antingen utveckla egna 

kapitalkravsmodeller eller använda sig av direktivets standardmodell? 

Fastighetsrelaterade frågor 

Vilka typer av fastigheter efterfrågar de svenska livbolagen? Har ni märkt en ökad eller 

minskad efterfråga från deras sida? Kan den komma att förändras till följd av solvens II?  

Hur utvärderar ni följande investeringsalternativ; Direktägande, Fastighetsaktier och 

Fastighetsfonder för exponering mot fastighetsmarknaden. 

Hur ser ni på riskerna i de olika tillgångslagen? 
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Hur kommer Solvens II direktivet att påverka livbolagens syn på de nämnda tillgångslagen? 

Kommer någon av dem att ges ett övertag egentemot de andra formerna? Är SCR oskäligt 

betungande för någon av dem? 

Anser du att Solvens II standardmodell för SCR avseende fastighetsrisk på minus 25 procent 

är för sträng för den svenska marknaden? 

Kommer livbolagen att förändra sin porföljallokering till följd av Solvens II? 

 

8.1.5 Ernst and Young 

Berätta lite om er själv? Vad har ni gjort tidigare? Befattning? Hur har ni kommit i kontakt 

med Solvens II? 

Allmänt om Solvens II  

Vad har ni för synpunkter på Solvens II direktivet?  Vilka är de största fördelarna respektive 

nackdelarna med direktivet? 

Har ni upplevt någon förändring av Livbolagens investeringsvilja mot något tillgångslag? 

Hur kommer Solvens II påverka ert arbete? 

Hur tror ni att försäkringsbolagen resonerar kring valet mellan att antingen utveckla egna 

kapitalkravsmodeller eller använda sig av direktivets standardmodell? 

Fastighetsrelaterade frågor 

Vilka typer av fastigheter efterfrågar de svenska livbolagen? Har ni märkt en ökad eller 

minskad efterfråga från deras sida? Kan den komma att förändras till följd av Solvens II?  

Hur utvärderar ni följande investeringsalternativ; Direktägande, Fastighetsaktier och 

Fastighetsfonder för exponering mot fastighetsmarknaden. 

Hur ser ni på riskerna i de olika tillgångslagen? 

Hur kommer Solvens II direktivet att påverka livbolagens syn på de nämnda tillgångslagen? 

Kommer någon av dem att ges ett övertag egentemot de andra formerna? Är SCR oskäligt 

betungande för någon av dem? 

Anser ni att Solvens II standardmodell för SCR avseende fastighetsrisk på minus 25 procent 

är för sträng för den svenska marknaden? 

Kommer livbolagen att förändra sin porföljallokering till följd av Solvens II? 

 


