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Sammanfattning 

Under en längre period har marknadsräntorna varit låga och de förväntas vara låga under en 

period framöver. Livbolag erbjuder olika typer av livförsäkringar till hushåll, försäkringar som 

hjälper hushållen att jämna ut konsumtionen under livet. Försäkringspremierna som livbolagen 

erhåller placeras i olika finansiella tillgångar, och utsätts därmed för finansiella risker. En stor 

del av livbolagens placeringstillgångar är placerade i obligationer, och en lägre ränta innebär 

att avkastningen på obligationer minskar. Lägre avkastning på obligationer skulle kunna orsaka 

livbolag försämrad finansiell styrka. Till följd av minskad avkastning på obligationer kan även 

incitamenten för att söka högre avkastning öka hos livbolag. Där resultatet skulle orsaka 

omallokeringar i livbolagens portföljer gentemot högre risk. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka om solvenskvoten1 hos livbolag påverkas av räntenivån, och om räntenivån 

korresponderar med hur livbolagen allokerar sina placeringstillgångar gentemot risk.  

 

För att uppfylla uppsatsens syfte har regressionsanalyser genomförts. Resultatet från 

regressionsanalyser med solvenskvot som beroende variabel och ränta som oberoende variabel 

visar att solvenskvoten hos livbolag inte påverkas under den observerade perioden. Resultat 

från regressionsanalyser med andel obligationer som beroende variabel och ränta som 

oberoende variabel visar att andelen obligationer hos livbolag generellt sett minskar när räntan 

sjunker, och livbolagen allokerar därmed antagligen till förmån för tillgångar med högre risk. 

Resultaten gällande riskexponering för olika livbolag varierar dock, somliga livbolag ökar 

exponeringen gentemot risk, och somliga minskar exponeringen gentemot risk.  

 

Nyckelord: ränta, obligationer, livbolag, risk 

Abstract 

During a longer period of time the interests has been low, and is expected to remain low for 

some time. Life-insurance companies offer different types of life-insurances for households, 

insurances that helps the households to even its lifeconsumption. The insurancepremiums that 

the life-insurance companies receives is placed in different financial assets, and is therefore 

exposed to financial risks. A big part of the life-insurance companies investment is placed in 

                                                 
1 Solvenskvot, mått på finansiell styrka. 
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bonds, and a lower interest means that the return on bonds decrease. Lower returns on bonds 

could cause the the life-insurance companies financial strength to worsen. The lower return on 

bonds could also increase the life-insurance companies will to allocate their investments to 

more risks in search for higher returns. The aim of this essay is to investigate whether the 

solvency of life-insurance companies is affected by the interest, and if the interest corresponds 

to how life-insurance companies allocate their investments regarding risk. 

To fulfill the aim of the essay, regressionanalysis has been performed. The result from the 

regressionanalysis with solvency as dependent variable and interest as independent variable 

shows that the solvency of life-insurance companies is not affected during the observed period 

of time. Results from regressionanalysis with percentage of investments placed in bonds as 

dependent variable and interest as independent variable shows that the percentage of bonds 

generally shrinks when the rent decreases, and life-insurance companies allocate therefore 

probably favouring assets of higher risk. However results concerning risk exposure for different 

life-insurance companies varies, some life-insurance companies increase exposure against risk, 

while some decrease. 

Keywords: interest, bonds, life-insurance, risk 
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1. Inledning 

I slutet av 2015 uppgick försäkringssparande inom traditionell förvaltning2 till drygt 2 400 

miljarder kronor för hushållen i Sverige, varav största delen hänfördes till tjänstepension. Det 

motsvarade ungefär 70 procent av hushållens sammanlagda försäkringssparande3 och ungefär 

30 procent av hushållens sammanlagda finansiella tillgångar.4 Livförsäkringsföretagens, 

hädanefter livbolagen, totala placeringstillgångar var samma år cirka 3 512 miljarder.5 Enligt 1 

kap. 4§ försäkringsrörelselagen är försäkringsföretag som uteslutande eller till största del 

bedriver rörelse gällande återförsäkring av livförsäkring, eller direkt livförsäkringsrörelse ett 

livförsäkringsföretag. Livbolagen står för stor del av det svenska pensionssparandet och vad 

gäller den svenska tjänstepensionsmarknaden står livbolagen för ungefär 85 procent.6  

 

Räntorna i Sverige har under en längre period varit låga, och i Sverige har vi idag en extremt 

låg räntenivå7. Detta påverkar flertalet sektorer, varav en är livförsäkringssektorn. Livbolagen 

säljer diverse försäkringsprodukter, där delar av produktsortimentet förmedlas med en 

garanterad avkastning. Vid tider med låga räntor blir det mer problematiskt för 

försäkringsbolag, att via handel med statsobligationer erhålla en ränta/avkastning som 

motsvarar den ränta de garanterat försäkringstagarna. Förändringar i räntan är vidare en av de 

avgörande faktorerna för vilken avkastning framtida försäkringstagare erhåller8.  

 

Livförsäkringsbranschen är hårt reglerad, främst för att förhindra de konsekvenser som skulle 

uppkomma till följd av om livbolag fallerade i uppfyllandet av sina förpliktelser gentemot 

försäkringstagarna. Individer som sparat i livbolag inför ålderdomen skulle hamna i ekonomiskt 

ofördelaktiga situationer, vilka för flertalet individer skulle vara förödande.9 Eftersom stor del 

av hushållens sparande ligger i traditionella livförsäkringar innebär det att livbolagens hantering 

av problematiken med låga räntor är av stort intresse.10 Svenska livbolag anses vidare vara mer 

                                                 
2 Försäkringssparande med garanterad avkastning 
3 Tjänstepension- och privat försäkringssparande 
4
 Finansinspektionen. Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor. s. 5. 

5
 SCB och Finansinspektionen. Försäkringsföretagens kapitalplaceringar  

6
 Finansinspektionen. Anförande: Reglering av försäkring, pensioner och provisioner. s. 5.  

7
 Ibid. s. 1. 

8
 Harrington Niehaus, Risk management & insurance. s. 303. 

9
  Burström. Traditionellt pensionssparande i kris. 2s. 3. 

10
 Finansinspektionen. Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor. s. 3. 
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räntekänsliga än liknande livbolag runt om i Europa. Orsaken till detta beror främst på 

strukturella orsaker, som bristen på svenska obligationer med långa löptider vilka kan matchas 

med livbolagens pensionsåtaganden.11 Om livbolagens nettotillgångar, eller solvens 

(kapitalkapacitet), försämras stadigvarande kan de eventuellt inte infria sina löften till spararna.  

1.1. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om solvenskvoten för svenska livbolag, och 

riskallokeringen hos livbolag påverkas av räntenivån.  

1.2. Metod 

För att uppfylla syftet kommer en kvantitativ metod användas i uppsatsen. Data gällande 

livbolagens solvenskvoter och riskallokering undersöks i förhållande till räntenivån. För att 

undersöka hur livbolag exponerar sig gentemot risk kommer uppsatsens fokus ligga på andel 

obligationer livbolagen placerar i. En minskad andel obligationer kan eventuellt ha orsakats av 

en förflyttning av placeringstillgångar, från en relativt säker placering som obligationer är, till 

en mer riskfylld placering i andra finansiella tillgång. För att vidga undersökningen gällande 

hur stor påverkan räntenivån egentligen har på solvenskvoten, i förhållande till utvecklingen på 

marknaden i övrigt, så har även aktieindex studerats i relation till solvenskvoten.  

 

Studien har genomförts med hjälp av regressionsanalyser. Data som använts i 

regressionsmodellerna är sekundärdata från Finansinspektionen (FI), Statistiska Centralbyrån 

(SCB), Svensk Försäkring och Macrobond. De olika variablerna som undersökts är 

solvenskvot, ränta, andel obligationer, aktieindex samt återbäringsränta. Data gällande 

solvenskvoter kommer från FI, ränta och andel obligationer från SCB, återbäringsränta från 

Svensk Försäkring och aktieindex från Macrobond. Aktieindex gäller för OMXSPI, där 

OMXSPI är utvecklingen på Stockholmsbörsen12.  

1.3. Avgränsningar  

Datamaterialet gäller för den svenska marknaden, vilket innebär att uppsatsens resultat inte kan 

generaliseras till andra länder. Tillgänglig data är vidare knapp, resultat kan därför enbart 

                                                 
11

 Ibid. s. 3. 
12 Nasdaq. Vad är aktieindex? 
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härledas till den period för vilken data finns tillgänglig. Slutsatser angående det faktiska läget 

och förutsägelser angående framtiden är därmed inte pålitliga utifrån uppsatsens resultat.  

1.4. Disposition 

Bakgrund till problematiken gällande låga räntor under längre perioder för livbolag behandlas 

i kapitel två tillsammans med den roll livbolag har på finansmarknaden. Kapitel två behandlar 

vidare obligationer, duration och Solvens II. Kapitel tre beskriver tidigare studier inom området, 

sedan följer en analys i kapitel fyra tillsammans med redovisning av resultat av genomförda 

regressionsanalyser. Till sist avrundas uppsatsen med en diskussion i kapitel fem, och avslutas 

i kapitel sex med en slutsats.  

2. Bakgrund 

Kapitel 2 behandlar begreppet livförsäkring, livbolagens roll på de finansiella marknaderna, 

livbolagens värdering av tillgångar och skulder, Solvensregelverket och livbolagens allokering 

gentemot risk. Anledningen till att dessa delar behandlas är för att bidra till att läsaren ska få en 

sammanfattad och förenklad bild av grundläggande delar som berör livbolagen, samt även bidra 

till en förståelse för de eventuella problem livbolag står inför. Kapitlet behandlar även värdering 

av obligationer mer ingående än värderingen av andra tillgångar samt obligationers 

räntekänslighet, detta för att ytterligare belysa konsekvensen av låga räntors effekt på 

livbolagen. 

2.1.  Livförsäkring 

Det finns olika typer av livförsäkringar, till exempel kapitalförsäkringar och 

pensionsförsäkringar. En livförsäkring i form av en pensionsförsäkring består av ett 

försäkringsmoment och ett sparandemoment.13 Traditionella pensionsförsäkringar är 

premiebestämda eller förmånsbestämda, där premiebestämd pension består av 

premieinbetalningar som uppräknas med en garanterad avkastning, och förmånsbestämd 

pension motsvarar en procentsats av slutlönen vid tiden för pension.14 Som ovan nämnt är en 

pensionsförsäkring en typ av livförsäkring, och vad gäller livförsäkringar och tjänstepensioner 

                                                 
13

 Finansinspektionen. Livbolagskrisen. s. 21.  
14

 Finansinspektionen. Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor. s. 5. 
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så är tjänstepension en typ av livförsäkring.15 Arbetstagare som omfattas av kollektiv 

tjänstepension får oftast välja hur deras tjänstepensioner ska förvaltas och vilka livbolag som 

ska förvalta kapitalet.16 Livbolag förvaltar därmed stor del av hushållens tjänstepensioner. 

Skillnaden mellan tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar är att arbetsgivaren gör 

premieinbetalningarna vid tjänstepensioner, medan individen själv gör premieinbetalningarna 

vid privata pensionsförsäkringar. I dagsläget är dock inbetalningar till privata 

pensionsförsäkringar inte längre aktuellt då avdragsräten är borttagen. 

 

Eftersom traditionella livbolag har långsiktiga åtaganden gentemot försäkringstagarna gällande 

framtida utbetalningar,17behöver de framtida betalningarna finansieras. Garantierna innebär att 

livbolagen vid en bestämd tidpunkt ska göra utbetalningar till försäkringstagarna, eller 

återkommande utbetalningar under försäkringstagarnas resterande livstid.18 Oavsett vilka 

försäkringskontrakt livbolag har i sitt bestånd behöver livbolag vara solventa, där solvent 

innebär att de har tillräckligt med kapital för att kunna uppfylla garanterade åtaganden gentemot 

försäkringstagarna.Ytterligare ett problem som livbolagen stöter på är att förväntad lisvlängd 

har ökat, vilket innebär att beräknade utbetalningar kan skilja sig från faktiska utbetalningar.   

2.2.  Livbolagens roll på de finansiella marknaderna 

Det finansiella systemet består av tätt sammanlänkade delar. Resultatet av den nära 

sammanlänkningen innebär att problem i en del av det finansiella systemet kan spridas till andra 

delar av systemet.19 Försäkringsbolag har under perioder av finansiell stress påverkat den 

finansiella stabiliteten via influens på värdepappermarknadernas dynamik. Historiskt sett har 

det främst varit livbolag med långfristiga åtaganden som förstärkt ränte- och aktieprisfall.20 

Detta via omallokeringar i de portföljer livbolag förfogar över. Vid tider med fallande räntor 

och sjunkande aktiepriser kan livbolag behöva köpa obligationer och sälja aktier21. Med andra 

ord, livbolagen behöver allokera om sina tillgångar vilket kan innebära att den finansiella 

stabiliteten påverkas. Ett kraftigt fall i aktiepris kan också orsaka svenska livbolag 

                                                 
15

 Finansinspektionen. Reglering av försäkring, pensioner och provisioner. s.5. 
16

 Konsumenternas.se. Pensionsguiden-tjänstepensioner 
17

 Sveriges riksbank. Svenska finansiella institut och låga räntor. s. 14. 
18

 Ibid. s. 15. 
19

 Finansinspektionen. Stabiliteten i det finansiella systemet. s. 3. 
20

 Ibid. s. 15. 
21

 Ibid. s. 16. 



5 

 

solvensproblem.22 En kombination av en lågräntemiljö och fallande aktiekurser drabbar 

livbolag ännu hårdare.  

 

Sedan 1990-talets finanskris har räntorna i Sverige sjunkit till historiskt låga nivåer,23 trots vissa 

uppgångar i räntenivån så har räntorna trendmässigt sjunkit under en längre period. 

Internationellt sett har utvecklingen i många länder varit i linje med Sveriges, och 

framtidsutsikterna pekar mot en fortsatt period med långvarigt låga räntor24. För livbolag som 

har pensionsförsäkringar med garanterad avkastning, eller traditionell livförsäkring som 

produkter är låga räntor under en längre period särskilt problematiskt.25 Lågränteläget är en stor 

prövning för livbolag, till följd av deras finansiella garantier och långa åtaganden.26 Livbolag 

erhåller försäkringspremier under en period, och vad gäller tjänstepensioner under nästan hela 

försäkringstagarnas arbetsliv, som vid pensionering eller vid en given tidpunkt ska betalas ut. 

Detta innebär att livbolagens skulder är långsiktiga till sin natur, de flesta kontrakt sträcker sig 

över flera decennier. Livbolagens långa åtaganden behöver matchas med räntebärande 

tillgångar,27 detta både för att kunna uppfylla de utställda garantierna gentemot 

försäkringstagarna och för att inte gå med förlust. Vad gäller livbolagens åtaganden så har de 

generellt en löptid som i genomsnitt är längre än löptiden för de räntebärande tillgångarna vilka 

de ska matchas med. Under långa perioder med låga räntor blir det mer problematiskt för 

försäkringsbolag att matcha sina garanterade åtaganden med räntebärande tillgångar.28 

Resultatet av fallande räntor är på sikt pressad solvens.29  

 

Därtill influerar fallande räntor värderingen av livbolagens tillgångar och skulder. Tillgångarna 

och skulderna värderas utifrån marknadsräntorna, vilket innebär att värdet på skulderna ökar 

mer än vad värdet på tillgångarna ökar när räntorna faller. Detta leder till att livbolagens solvens 

pressas ytterligare.30  

                                                 
22

 Sveriges riksbank. Svenska finansiella institut och låga räntor. s. 21. 
23 Finansinspektionen. Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor. s. 5. 
24

 Ibid. s. 5. 
25

 Finansinspektionen. Reglering av försäkring, pensioner och provisioner. s.2. 
26

 Finansinspektionen. Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor. s. 5. 
27  Ibid. s. 5. 
28

 Ibid. s. 5. 
29

 Ibid. s. 3. 
30

 Ibid. s. 5. 
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2.3.  Livbolagens värdering av tillgångar och skulder 

2013 ändrade FI reglerna gällande diskonteringsräntekurvan som livbolagen använder för 

värdeberäkning av sina åtaganden.31 För bland annat Solvens I-rapportering publicerar FI 

diskonteringsräntekurvor för att bidra till enhetliga beräkningar och till stöd för 

försäkringsföretag. Diskonteringsräntekurvan som FI presenterar är enbart ett stöd för 

försäkringsföretagen, företagen ansvarar själva för att besluta diskonteringsräntekurva i 

enlighet med de krav som finns i FFFS 2013:23.32 Under sommaren år 2012 införde FI ett 

tillfälligt räntegolv gällande diskonteringsräntan vilket förlängdes till 30 december 2013.33 

Anledningen till detta var att reducera företagens behov av kortsiktiga 

placeringsomallokeringar. Resultatet av ändringarna var att känsligheten gentemot de längsta 

marknadsräntorna sjönk, vilket i sin tur minskade sannolikheten för omallokeringar av 

placeringstillgångar på kort sikt. Problematiken med förändrad diskonteringsränta hänförs till 

en försvagad koppling mellan värdering av åtaganden och den ekonomiska verkligheten. 

Bedömning av den finansiella styrkan kan försvåras, och ytterligare en risk till följd av den 

förändrade diskonteringsräntan är att för höga finansiella garantier kan förbli dolda under en 

längre tidsperiod.34   

2.4.  Solvens 

Finansiella företag regleras hårt för att skapa en stabil finanssektor. För livbolag ligger 

regleringarnas fokus på den totala risken i bolagen.35 Solvenskvot är ett mått på finansiell 

styrka. Låg solvens innebär att det är liten sannolikhet att försäkringsbolaget har kapacitet att 

uppfylla utställda garantier gentemot försäkringstagare, hög solvens innebär det motsatta. 

Solvenskvoten måste vara över ett för livbolagen,36 understiger solvenskvoten ett innebär det 

att försäkringsbolaget inte är solvent och uppfyller därmed inte FI och lagstiftarens krav.37 En 

solvenskvot understigande tre innebär att FI håller extra uppsyn över försäkringsbolaget.38 

                                                 
31

 Ibid. s. 6. 
32

 Finansinspektioenen. Diskonteringsräntekurvor. 
33

 Finansinspektionen. FI-forum: Nya regler om diskonteringsränta. s. 14. 
34

 Finansinspektionen. Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor. s. 6. 
35

 C.Hull. Risk Management and Financial Institutions. s. 15. 
36

 Sveriges riksbank. Svenska finansiella institut och låga räntor. s. 17. 
37

 Svensk Försäkring. Livförsäkringsföretagens solvens. s. 1. 
38

 Finansinspektionen. Rapport den 8 December 2006, Trafikljusmodellen finansiella risker. s. 4. 
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Gällande beräkningar av solvenskvoten görs ingen redogörelse för det i uppsatsen, 

solvenskvotens mått på finansiell styrka anses som tillräcklig information för denna uppsats.  

 

I maj år 2009 togs beslut gällande införandet av nya solvensregler, Solvens II-direktivet. 

Direktivet är en del av arbetet för bildandet av en förenad europeisk finansmarknad, ett syfte 

med Solvens II är att stärka förhållandet mellan risker och solvenskrav för försäkringsbolag. 

Vidare ska Solvens II skapa ett bättre konsumentskydd.39 Från januari 2016 ska Solvens II vara 

implementerat och börjat gälla i Sverige. Regelverket beräknar risken på en ettårsbasis och har 

krav gällande kapitalreserver för olika typer av tillgångar. Placeringar i riskfyllda tillgångar 

kräver  mer kapitalreserver än placeringar i tillgångar vilka inte anses lika riskfyllda. Solvens 

II kräver inga kapitalreserver för att placera i statsobligationer i den inhemska valutan till 

skillnad från till exempel placeringar i aktier. Detta innebär att det blir mindre attraktivt för 

livbolag att placera riskfyllt.  

2.5. Riskallokering 

Hantering av balansen mellan tillgångar och skulder, samt investeringsstrategi hos 

försäkringsbolag påverkas av en lång period med låga räntor.40 Livbolag kan förändra sin 

riskexponering genom att påverka risken på tillgångssidan och/eller på skuldsidan. Vad gäller 

tillgångssidan kan livbolagen minska risken bland annat genom att placera i statsobligationer 

med lång duration, med andra ord immunisera.41 Resultatet av omallokeringen blir en ökad 

matchning mellan tillgångarnas duration och skuldernas duration. Placeringsstrategin leder 

ytterligare till att sannolikheten för att livbolagen ska kunna infria sina åtaganden ökar, dock 

kan framtida avkastning minska till följd av detta.42 De kan även skydda sig genom att hedga 

eller att använda sig av derivatinstrument.  

 

För att justera risken på skuldsidan kan livbolagen justera produktutbud, exempelvis stoppa 

nyförsäljning av förmånsbestämda (traditionella) försäkringar, där livbolaget bär risken, och 

istället förmedla fondförsäkringar där försäkringstagarna bär risken. Vid riskförflyttning på 

livbolagens tillgångssida är det vanligt att placeringarnas eventuella negativa effekter 

                                                 
39

 Finansinspektionen. Om Solvens 2. 
40

 CGFS- Fixed income strategies of insurance companies and pension funds. Ref. Holsboer s.44.  
41 Raghuram G. Rajan. Has Financial Development Made the World Riskier. s. 339. 
42

 Finansinspektionen. Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor. s. 5. 
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negligeras, och fokus förflyttas främst till högre avkastning, som  de mer riskfyllda 

placeringarna eventuellt skulle kunna generera. Med andra ord föreligger större sannolikhet att 

livbolag placerar mer riskfyllt under lågräntemiljö, och mindre sannolikt att de placerar lika 

riskfyllt när räntorna är höga.43 En del livbolag hanterar även problematiken genom att sänka 

garantierna gentemot kunderna om möjlighet till det finns. 

 

2.6. Obligationsvärdering 

Obligationer är löpande skuldebrev, vilket innebär att de kan överlåtas och att de därmed är 

relativt likvida.44 Risken för fallisemang på svenska statsobligationer är icke existerande eller 

mycket låg. Staten kommer, på grund av sin möjlighet att trycka pengar, inte brista i sitt 

åtagande gällande de förpliktelser som är kopplade till obligationerna.45  

 

För prissättning av en obligation värderas obligationens utbetalningar,46 priset på en obligation 

är summan av alla utbetalningar beräknade till nuvärden.47 Värdering av utbetalningar till 

nuvärde innebär att det föreligger ett negativt samband mellan priset på en obligation och 

räntenivån.48 När räntan sjunker ökar priset på en obligation vilket innebär att avkastningen för 

obligationen faller. Livbolag som innehar obligationer, vilka ökar i pris, kan sälja 

obligationerna till ett relativt högt pris, men när kapitalet ska återinvesteras innebär det även att 

det görs till ett relativt högt pris. 

 

Investerare influeras av två risker när det gäller räntan vid innehav av obligationer, prisrisk och 

återinvesteringsrisk.49 Desto längre en obligation är, desto mer räntekänslig är obligationen.50 

När räntenivån sjunker, ökar värdet (priset) på obligationen och minskad ränta ökar därmed 

livbolagets återbetalningsförmåga. Prisförändringen på en obligation till följd av en 

ränteförändring är som ovan nämnt, den så kallade prisrisken. När räntan sjunker, så sjunker 

även avkastningen på obligationer som livbolagen återinvesterar i. Livbolagens 

                                                 
43

 Raghuram G. Rajan, Has Financial Development Made the World Riskier, s. 339. 
44

 Avdragslexikon. Obligationer. 
45

 Modén. Interest rates. s. 13. Ref. Bodie, Z., Kane, A & Marcus, A.J. 
46

 Ibid. s. 6. 
47

 C.Hull. Risk Management and Financial Institutions. s. 140. 
48

 Modén. Interest rates. s. 19. Ref. Bodie, Z., Kane, A & Marcus, A.J. 
49

 Ibid. s. 26. 
50

 Ibid. s. 20. 
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återbetalningsförmåga kommer därmed minska. Detta är den så kallade 

återinvesteringsrisken.51 

 

Förändringar i räntan skulle inte påverka livbolag om de endast innehöll obligationer med 

samma förfallotid som livbolagens garanterade utbetalningar till försäkringstagarna. 

Obligationerna som livbolag i Sverige innehar, förfaller dock före försäkringstagarnas 

utbetalningar. Låga räntor vid obligationernas förfallotid innebär att livbolagen tvingas 

återinvestera till en lägre ränta,52 och de långsiktiga åtagandena innebär att traditionella livbolag 

påverkas påtagligt av låga räntor.53 För att matcha garanterade utbetalningar med obligationer 

är långa obligationer med andra ord att föredra för livbolag.54  

 

Nollkupongsobligationer och kupongobligationer är två olika typer av obligationer. En 

nollkupongare är en räntebärande tillgång, obligationen betalar inga kuponger till 

obligationsinnehavaren under obligationens löptid. Det nominella beloppet betalas ut när 

obligationens löptid är slut.55 Kupongobligationer ger dock under obligationens löptid ut 

periodiska kupongutbetalningar och vid obligationens förfall återbetalas obligationens 

nominella belopp. Prissättning av en kupongobligation beräknas genom att samtliga 

kupongnuvärden adderas med nuvärdet av obligationens nominella belopp.56 Formel enligt 

följande:57 

𝑃0 = ∑
𝐾𝐹𝑡

(1 + 𝑟𝑡)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

Där P är dagens pris, KF är kassaflöde, r är räntan på marknaden och t är antal år. 

 

Exempel 1: 

                                                 
51

 Ibid. s.25-26.  
52

 Sveriges riksbank. Svenska finansiella institut och låga räntor. s. 15. 
53

 Ibid. s. 14. 
54

 Modén. Interest rates. s. 18. Ref. Bodie, Z., Kane, A & Marcus, A.J. 
55

 Linköpings Universitet. Obligationer. 
56

 Ibid. 
57

 Modén. Interest rates. Ref. Bodie, Z., Kane, A & Marcus, A.J. 
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Anta en kupongobligation med ett nominellt värde på 10 000 kr och en kupong på 5% som 

obligationsinnehavaren erhåller en gång i året. Kupongobligationen har en löptid på 5 år och 

räntan på marknaden är 5%.  

Beräkning av kupong: 

𝐾𝑢𝑝𝑜𝑛𝑔 = 0,05 ∗ 10 000 = 500 

 

Beräkning av priset på kupongobligationen:  

 

 𝑃0 =
500

(1+0,05)1
+

500

(1+0,05)2
+

500

(1+0,05)3
+

500

(1+0,05)4
+

10500

(1+0,05)5
= 10000 

 

Exempel 2: pris för en kupongobligation under samma förutsättningar som tidigare exempel 

förutom en marknadsränta på 1% istället för 5%: 

 

𝑃0 =
500

(1+0,01)1+
500

(1+0,01)2 +
500

(1+0,01)3 +
500

(1+0,01)4 +
10500

(1+0,01)5 = 11941 

 

Resultatet av en lägre ränta innebär att priset på kupongobligationen ökar. 

2.7. Obligationers räntekänslighet - Duration 

Duration är ett mått på ränterisk,58 det används för att mäta hur exponerad en portfölj är för 

rörelser i räntenivån.59 Räntekänsligheten hos ett livbolag kan analyseras genom 

durationsgapet,60 räntebärande tillgångars duration jämförs då med skuldernas duration. Större 

durationsgap innebär högre räntekänslighet.61 För att minimera ränterisken försöker livbolag 

matcha räntebärande tillgångar med räntebärande skulder.62 För att immunisera (skydda) 

kapitalet matchas durationen (löptiden) på livbolagens obligationer med durationen på 

livbolagens skulder.63 Ränterisken reduceras genom att en riskkontrollsstrategi som bygger på 

duration och matchning används.64 Detta kräver att tillgångarna är räntebärande och ger en 

                                                 
58

 Sparekonomen.se. Duration. 
59

 C.Hull. Risk Management and Financial Institutions. s. 139.  
60

 Finansinspektionen. Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor. s. 6.  
61

 Ibid. s. 6. 
62

 C.Hull. Risk Management and Financial Institutions. s. 137. 
63

 Modén. Interest rates. s.25. Ref. Bodie, Z., Kane, A & Marcus, A.J. 
64

 Modén. Ref. Bodie, Z., Kane, A & Marcus, A.J. 
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garanterad avkastning, samt att tillgångarnas värde är minst lika stora som skuldernas värde.65 

Matchning kan dock vara problematiskt, främst till följd av två skäl. Svårigheter i att hitta 

värdepapper med tillräckligt lång duration som motsvarar försäkringskontraktens längd, samt 

till följd av osäkerhet gällande när försäkringsutbetalningarna ska ske. Via prognoser kan dock 

livbolagen uppskatta när i tiden utbetalningarna ska ske, och eliminera viss risk genom att 

matcha durationen gentemot prognoserna. När tyngdpunkten för in- och utbetalningar ligger 

nära varandra i tiden elimineras en betydande del av ränterisken,66 vilket innebär att en 

sjunkande ränta, inte i lika hög grad påverkar livbolaget. Den minskade räntekänsligheten följer 

av minskad återinvesteringsrisk.  

 

Frederick Macaulay utvecklade ursprungligen durationsmåttet. En obligations duration är ett 

viktat medelvärde för tidpunkterna då obligationsinnehavaren erhåller kassaflöden från 

obligationen. Enkelt sagt mäter durationen tiden det tar för det investerade kapitalet att 

återbetalas.67 Tillgångar eller skulder utan kassaflöden innan förfallotidpunkten har durationer 

lika med tiden till förfall, nollkupongsobligationer har därmed en duration lika med 

obligationens tid till förfall. Kupongobligationer har en duration som är kortare än tiden till 

förfall.68 Exempelvis, en nollkupongare med två år till förfall har en duration på två år, och en 

kupongobligation med två år till förfall har en duration på mindre än två år. Anledningen till 

detta är att kassaflöden erhålls innan tiden till förfall, vilket innebär att en del av det investerade 

kapitalet blir återbetalt innan obligationen förfaller.69 

 

  

                                                 
65

 Shapiro. Bond Portfolio Management. 
66

 Palmgren. Ett samtal om matchning. s. 15-16. 
67

 Bedömning av ränterisker med gap och durationsanalys. 
68

 Ibid. 
69

 Ibid. 
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Macaulay´s duration beräknas nedan och formeln härleds utifrån en obligations prisfunktion:  

𝑃(𝑦) =
𝑁𝑉

(1 + 𝑦)𝑇
= 𝑁𝑉 ∗ (1 + 𝑦)−𝑇 

𝑑𝑃(𝑦)

𝑑(1 + 𝑦)
= −𝑇𝑁𝑉 ∗ (1 + 𝑦)−(𝑇+1) 

 

Multiplicera båda sidor med 
(1+𝑦)

𝑃
: 

 

(
𝑑𝑃(𝑦)

𝑑(1 + 𝑦)
) ∗ (

(1 + 𝑦)

𝑃
) = −𝑇𝑁𝑉 ∗ (1 + 𝑦)−(𝑇+1) ∗ (

(1 + 𝑦)

𝑃
) 

= −𝑇𝑁𝑉 ∗ (1 + 𝑦)−𝑇/𝑃 

 

Eftersom 𝑁𝑉 ∗ (1 + 𝑦)−𝑇 = 𝑃 

 

(
𝑑𝑃(𝑦)

𝑑(1 + 𝑦)
) ∗ (

(1 + 𝑦)

𝑃
) = −𝑇𝑁𝑉 ∗ (1 + 𝑦)

−
𝑇

𝑁𝑉(1+𝑦)−𝑇
 

= −𝑇 

 

𝐷𝑀𝐶 = ∑ 𝑡 ∗ 𝑤𝑡

𝑇

𝑡=1

 

𝑤𝑡 =
𝐾𝐹

(1 + 𝑦)𝑡

𝑃

=
𝑁𝑉𝑡

𝑃
 

 

Där t är antal år, wt är vikten, KF är kassaflöde, y är yield to maturity (avkastning fram till 

förfall), P är priset på obligationen och NV är nuvärdet.  

 

Exempel 5: Duration enligt Macaulays durationsberäkning för en kupongobligation med en 

löptid på 5 år, årlig kupong på 5%, nominellt värde på 10 000 kr. Yield to maturity är 5%. 

Bygger vidare på exemplet från avsnittet om obligationer, där pris beräknades via summering 

av nuvärden. De nuvärden som används i exemplet kommer alltså från prissättning av en 5-årig 

kupongobligation med en kupong på 5%, och en marknadsränta på 5%. 

 

Vikterna erhålls genom att dividera nuvärdet av varje betalning med obligationspriset. 



13 

 

 𝑤1 = 0,05,  𝑤2 = 0,045,  𝑤3 = 0,043,  𝑤4 = 0,041,  𝑤5 =0,82 

 

Macaulay´s duration blir därmed:  

𝐷𝑀𝐶 = 1 ∗ 0,05 + 2 ∗ 0,045 + 3 ∗ 0,043 + 4 ∗ 0,041 + 5 ∗ 0,82 = 4,5 

Förklarat i ord innebär en duration på 4,5 att det tar 4,5 år innan det investerade kapitalet blivit 

återbetalt. 

 

Exempel 6: Samma förutsättningar som exempel 5, förutom en marknadsränta på 1% istället 

för 5%. 

 

Vikterna blir följande: 

 𝑤1 = 0,041, 𝑤2 = 0,041, 𝑤3 = 0,04, 𝑤4 = 0,04, 𝑤5 = 0,84 

 

Macaulay´s duration blir därmed: 

𝐷𝑀𝐶 = 1 ∗ 0,041 + 2 ∗ 0,041 + 3 ∗ 0,04 + 4 ∗ 0,04 + 5 ∗ 0,84 = 4,6 

En lägre ränta orsakar ökad duration, när räntan minskar från 5% till 1% så ökar durationen i 

exemplet från 4,5 till 4,6. 

 

En minskad ränta innebär att durationen ökar. Anledningen till en ökad duration är att 

avkastningen minskar för obligationer när räntan sjunker, vilket i sin tur innebär att det tar 

längre tid för livbolaget innan det investerade kapitalet är återbetalt. Obligationsportföljen blir 

mer känslig för förändringar i räntenivån. 

 

För att portföljen ska vara immuniserad krävs att durationen för skulderna är lika med 

durationen för tillgångarna, samt att beloppen stämmer överens. Exempelvis, har en tillgång en 

duration på 4,5 år så är portföljen immuniserad om skulden ska vara slutbetald om 4,5 år. 

Durationen är då noll, vilket innebär att portföljen är skyddad från förändringar i räntenivån. 

Durationen för skulder beräknas på samma sätt som durationen för obligationer (tillgångar),  

durationen för skulder är dock negativ. För livbolag föreligger även en osäkerhet gällande 

storleken på den slutgiltiga skulden till försäkringstagare som har förmånsbestämda kontrakt. 

Durationen gällande ett premiebestämt försäkringskontrakt kan med större säkerhet uppskattas.  

 

Exempel på immunisering: En premiebestämd pensionsförsäkring med en garanterad 

avkastning på 10 %, inbetalade premier på 9090 kr. Pensionsförsäkringen ska betalas ut i sin 
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helhet om 4,5 år.  Durationen för skulden är då -4,5. För att immunisera portföljen behöver 

tillgångens duration vara 4,5 och med samma belopp som ska betalas ut. Totalt belopp som ska 

betalas ut är 10 000 kr. Portföljen skulle vara skyddad från förändringar i räntenivån om skulden 

matchades med obligationen i exempel 5, duration på 4,5 år samt ett överensstämmande belopp. 

En sänkning av räntan enligt exempel 6 visar att durationen blir längre när räntan sjunker vilket 

innebär att det tar längre tid för investerat kapital att bli återbetalt och därmed mer problematiskt 

för livbolag att immunisera sina portföljer.  

3. Tidigare studier 

På området finns ett begränsat antal tidigare studier och några av dessa kommer presenteras 

kortfattat nedan. Flera av studierna behandlar flera områden och de områden som sammanfaller 

med denna uppsats område kommer presenteras i den utsträckning som anses nödvändig för att 

uppfylla uppsatsens syfte. För att inte tynga uppsatsens framställning kommer del av 

tillvägagångssättet gällande de tidigare studierna inte presenteras, utan lämnas åt den nyfikne 

läsaren att själv fördjupa sig i.  

 

Kablau och Wedow undersökte effekten av långvarigt låga räntor på den tyska livmarknaden. 

Genom att undersöka enkla modeller av tyska livbolags balansräkningar utsatta för negativ 

påverkan kunde de approximativt uppskatta vilken effekt det hade på livbolagen.70 Studien kom 

fram till att under ett särskilt ogynnsamt förhållande med lång period av låga räntor kan 

instabilitet i livbolagen följa.71 De fann dock inte stöd för att livbolagen ökat exponeringen 

gentemot risk. Mellan år 2003 och 2009 visade data istället att livbolagen ökat investeringar i 

statsobligationer.72 Intervjuer med olika livbolag kunde vid den tidpunkten inte heller stödja 

uppfattningen om en ökad exponering gällande mer riskfyllda placeringar inom industrin.73  

 

Intervjuer inom europeiska livindustrin genomfördes 2010 inför införandet av Solvens II. 

Intervjuerna pekade på att en övervägande del av livbolagen hade för avsikt att minska 

allokeringen gentemot långa företagsobligationer och aktier, samt öka allokeringen gentemot 

säkerställda obligationer och statsobligationer.74 När ett nytt riskbaserat system liknande 

                                                 
70 Kablau & Wedow, Gauging the impact of a low-interest rate environment on German life insurers 
71

 Ibid. 
72

 Ibid. 
73

 CGFS- Fixed income strategies of insurance companies and pension funds. s. 32 
74

 Ibid. s.36 



15 

 

Solvens II infördes i Storbritannien år 2004 var trenden som observerades därefter en sjunkande 

efterfrågan av aktier och en ökad efterfrågan av företagsobligationer hos livbolagen. Börsfallet 

under början av 2000-talet hade dock redan påbörjat trenden.75 Flertalet aktörer inom den 

europeiska privata livsektorn ansåg 2010 att så länge aktiemarknaden höll sig så var situationen 

hanterlig. Vissa livbolag ansåg dock att lockelsen att söka högre avkastning, när kapitalet 

konsumerades till följd av en längre period med låga räntor, ökade. Olika regleringar inom 

marknaden, främst regleringar med riskbaserade kapitalkrav, minskade dock utrymmet för ökad 

exponering gentemot risk.76 

3.1. Finansinspektionen, undersökning av den svenska livmarknaden 

FI gjorde en undersökning våren 2015 gällande de svenska livbolagens utsikter för att handskas 

med en fortsatt period med låga räntor. Undersökningen var en temaundesökning som gjordes 

till följd av den eventuella problematiken gällande räntekänsligheten hos svenska livbolag som 

uppmärksammats efter ett europeiskt stresstest år 2014. FI:s undersökning resulterade i att 

livbolagen förväntas klara de garanterade pensionsåtagandena gentemot försäkringstagarna, 

givet att placeringstillgångarnas värden förblir oförändrade samt utan avkastning i framtiden 

(både räntebärande och icke-räntebärande tillgångar). Viss framtida avkastning krävs dock på 

icke räntebärande tillgångar under ett fortsatt lågt ränteläge för att livbolagen även ska uppfylla 

solvenskraven. Resultaten skiljer sig mellan livbolagen och påverkas påtagligt av fördelningen 

av placeringstillgångarna, samt finansiell styrka hos livbolagen.77 

 

Livbolagens garanterade åtaganden innebär förväntade årliga utbetalningar jämnt fördelade 

under upp till en 60-årig prognosperiod. De räntebärande tillgångarnas positiva årliga 

kassaflöden (ränteintäkter och förfall) är däremot koncentrerade under de kommande fem till 

tio åren från 2015. Durationsgapet bidrar till en högre räntekänslighet, än om livbolagens 

tillgångar skulle vara perfekt matchade med deras skulder.78 Vissa livbolag hade dock, för att 

uppnå bättre matchning, till följd av kraven på minskade finansiella risker köpt räntebärande 

tillgångar och sålt aktier. Generellt sett var dock diskrepansen i genomsnittlig duration för 

garanterade åtaganden respektive räntebärande tillgångar fortfarande betydande.79 

                                                 
75

 Ibid. s.36 
76

 Ibid. s.44. 
77

 Finansinspektionen, Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor. s. 3. 
78

 Ibid. s. 6. 
79

 Ibid. s. 8. 
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Totalt sett har de svenska livbolagens solvens inte påverkats i negativ riktning under de senaste 

åren, trots fallande räntor enligt FI. De förändrade reglerna gällande diskonteringsräntekurvan 

som infördes 2013 resulterade i en minskad känslighet gentemot de längsta marknadsräntorna. 

Räntenedgångens negativa effekter har delvis kompenserats av placeringstillgångar som varit 

placerade i aktier och som ökat i värde. Ytterligare har livbolagen sänkt garanitinivåerna för 

nya kontrakt och ändrat produktutbud, detta för att minska risken gällande utställda garantier 

och dess uppfyllande.80 

4. Analys 

Kapitel 4 redovisar de regressionsanalyser som genomförts för undersökningen. Först studeras 

återbäringsräntan i relation till marknadsräntan och OMXSPI. Därefter följer en undersökning 

av solvenskvot i förhållande till räntan. Undersökning av solvenskvot i relation till andel 

obligationer följer sedan. Solvenskvot studeras i relation till OMXSPI i delkapitlet efter och till 

sist undersöks andel obligationer i relation till räntan. 

4.1. Återbäringsränta, marknadsränta och OMXSPI 

Tabell 1 visar resultatet från en regressionsanalys med återbäringsränta som beroende variabel 

och ränta som oberoende variabel. Ett samband mellan variablerna föreligger inte under den 

undersökta perioden, korrelationskoefficienten är både låg (0,367) och icke statistiskt 

signifikant. Variabeln ränta kan enligt den utförda regressionsanalysen inte med statistiskt stöd 

hävdas ha effekt på återbäringsräntan.  

 

Tabell 2 visar resultatet från en regressionsanalys med återbäringsränta som beroende variabel 

och OMXSPI som oberoende variabel. Ett samband mellan de undersökta variablerna 

föreligger inte under den observerade perioden, statistiskt insignifikant korrelationskoefficient 

på 0,087. Variabeln OMXSPI är inte statistiskt signifikant och kan därmed inte hävdas ha 

påverkan på återbäringsräntan under den observerade perioden. Försäkringstagarnas 

återbäringsränta förklaras således av någon/några andra faktorer än marknadsräntan och 

OMXSPI under åtminstone den undersökta perioden. Diagram A i appendix visar grafiskt hur 

räntan och återbäringsräntan rört sig.  

                                                 
80

 Ibid. s. 8. 
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 Tabell 1. OLS-regression. Återbäringsränta och ränta.  

Ränta  

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

0,914 

(0,545) 

0,012 

(0,009) 

0,135 

0,367 

20 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

Tabell 2. OLS-regression. Återbäringsränta och OMXSPI.  

OMXSPI  

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

0,013 

(0,035) 

0,026 

(0,004) 

0,008 

0,087 

20 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

4.2. Solvenskvot och ränta 

Undersökning av relationen mellan solvenskvot för stor del av livmarknaden och räntenivån 

pekar inte på att en sådan relation finns. En förklaring som skulle kunna orsakat detta resultat 

är den brist av data som finns på området samt de förändringar som genomfördes gällande 

diskonteringsräntan. 

 4.2.1. Solveskvot för ömsesidiga/övriga livbolag och ränta 

Tabell 3 presenterar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot ömsesidiga och 

övriga livbolag tillsammans som beroende variabel, och ränta som oberoende variabel. 

Regressionsanalysens resultat visar inga statistiskt signifikanta värden, med andra ord finns inte 

statistiskt stöd för att hävda att ränteutveckligen har effekt på solvenskvoten för ömsesidiga och 
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övriga livbolag tillsammans. Tabell 4 presenterar resultatet av en regressionsanalys med 

genomsnittlig solvenskvot för ömsesidiga livbolag som beroende variabel och ränta som 

oberoende variabel. Genomsnittlig solvenskvot för ömsesidiga livbolag kan inte heller med 

statistiskt stöd hävdas vara beroende av räntan. Resultatet av en regressionsanalys med 

genomsnittlig solvenskvot för övriga livbolag som beroende variabel, och ränta som oberoende 

variabel presenteras i tabell 5. Regressionsanalysen för övriga livbolag resulterade inte heller i 

något statistiskt signifikant värde, med andra ord, det finns inte heller här statistiskt stöd för att 

hävda att solvenskvoten för övriga livbolag påverkas av räntan. Sammanfattningsvis kan inte 

ränta förklara solvenskvot för ömsesidiga, och/eller övriga livbolag under perioden mellan 2007 

och 2014.  

 

Tabell 3. OLS-regression. Solvenskvot ömsesidiga/övriga livbolag och ränta.  

Ränta  

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

8,510 

(7,281) 

1,159 

(0,089) 

0,102 

0,320 

14 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

Tabell 4. OLS-regression. Solvenskvot ömsesidiga livbolag och ränta.  

Ränta  

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

10,060 

(8,644) 

1,055 

(0,105) 

0,101 

0,318 

14 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 
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Tabell 5. OLS-regression. Solvenskvot övriga livbolag och ränta.  

Ränta  

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

0,009 

(0,065) 

3,184 

(0,184) 

0,002 

0,041 

14 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

4.2.2. Solvenskvot för enskilda livbolag och ränta 

Tabell 6 presenterar resultatet för en regressionsanalys med genomsnittlig total solvenskvot för 

25 livbolag som beroende variabel, och ränta som oberoende variabel. Regressionsanalysen 

resulterade inte i något statistiskt signifikant värde vilket innebär att det inte finns stöd för att 

hävda att utvecklingen på ränta påverkar solvenskvoten för den genomsnittliga solvenskvoten. 

 

Tabell 6. OLS-regression. Solvenskvot genomsnitt 25 livbolag och ränta. 

Ränta 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

-11,710 

(9,187) 

0,951 

(0,106) 

0,245 

-0,495 

7 

 

En undersökning av solvenskvot för livbolag var för sig i relation till ränta resulterade i 

skiftande resultat, appendix A2.  För fem av de 25 undersökta livbolagen fanns ett negativt 

samband mellan räntenivån och solvenskvoten. När räntan ökade minskade solvenskvoten för 

Förenade Liv Gruppförsäkring, Folksam Fondförsäkring, Handelsbanken Liv, KPA 

Livförsäkring och Movestic. För ett av de undersökta livbolagen var förhållandet det motsatta, 

en positiv relation mellan räntenivån och solvenskvoten förelåg hos Skandia fondförsäkring. 

För övriga livbolag fanns ingen grund för att hävda att något samband förelåg.  
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4.3. Solvenskvot och andel obligationer 

En undersökning av relationen mellan solvenskvot för stor del av marknaden och andel 

obligationer pekar på att ingen sådan relation finns under observerad period. Solvenskvoten 

beror således inte på hur stor andel obligationer livmarknaden placerar i. Relationen skulle 

eventuellt kunna vara den motsatta, solvenskvot påverkar hur stor andel av 

placeringstillgångarna som placeras i obligationer. Den motsatta relationen skulle motiveras av 

solvensregelverket.  

4.3.1. Solvenskvot övriga/ömsesidiga livbolag och andel obligationer 

Övriga livbolag och ömsesidiga livbolag undersöks enbart som genomsnitt i relation till andelen 

obligationer. Genomsnittet förväntas representera stor del av marknaden och andel obligationer 

finns enbart att hämta för hela marknaden, därav skulle en undersökning av variablerna övriga 

livbolag och ömsesidiga livbolag var för sig i relation till andel obligationer sannolikt bidra till 

en skev bild. Tabell 7 presenterar resultatet för en regressionsanalys med genomsnittlig 

solvenskvot för sju ömsesidiga och 20 övriga livbolag som beroende variabel, och andel 

obligationer som oberoende variabel. Regressionsanalysen resulterade inte i något statistiskt 

signifikant värde, och det finns därmed inte stöd för att hävda att förändringen av andel 

obligationer påverkar solvenskvoten för ömsesidiga och övriga livbolag tillsammans. 

 

                Tabell 7. OLS-regression. Solvenskvot övriga/ömsesidiga och andelo bligationer. 

Andel obligationer 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

-4,628 

(2,147) 

1,913 

(0,305) 

0,279 

0,528 

14 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

4.3.1. Solvenskvot enskilda livbolag och andel obligationer 

På grund av att variabeln andel obligationer är ett genomsnitt för hela marknaden är det inte 

möjligt att jämföra varje enskilt livbolag med andel obligationer och hur deras solvenskvot 

förändrats på ett rättvisande sätt. Endast genomsnittet för de 25 livbolagen och andelen 
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obligationer analyseras därför i en regressionsanalys, resultatet presenteras i tabell 8. Analysen 

genomfördes med genomsnittlig solvenskvot för 25 livbolag som beroende variabel och andel 

obligationer som oberoende variabel. Regressionsanalysen resulterar inte i något statistiskt 

signifikant värde. Under perioden finns därav inte stöd för att hävda att solvenskvoten påverkas 

av andel obligationer.   

 

Tabell 8. OLS-regression. Solvenskvot genomsnitt och andel obligationer. 

Andel obligationer 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

-3,813 

(2,833) 

1,363 

(0,403) 

0,266 

-0,516 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

4.4. Solvenskvot och OMXSPI 

Undersökningen av relationen mellan solvenskvot och ränta visade på att ett samband mellan 

variablerna förelåg. Marknaden i stort tycks påverkas mer av utvecklingen för OMXSPI än 

ränteutvecklingen.  

4.4.1. Solvenskvot för ömsesidiga livbolag/övriga livbolag och OMXSPI 

Tabell 9 presenterar resultatet för en regressionsanalys med total solvenskvot för sju ömsesidiga 

livbolag och 20 övriga som beroende variabel, och OMXSPI som oberoende variabel. 

Regressionsanalysen resulterade inte i något statistiskt signifikant värde, och det finns därmed 

inte stöd för att hävda att utvecklingen på OMXSPI påverkar solvenskvoten för ömsesidiga och 

övriga livbolag tillsammans. Tabell 10 presenterar resultatet av en regressionsanalys med 

solvenskvot för ömsesidiga livbolag som beroende variabel och OMXSPI som oberoende 

variabel. Regressionsanalysen resulterade inte i något statistiskt signifikant värde. Det finns 

därmed inte statistiskt stöd för att hävda att OMXSPI har inverkan på solvenskvoten för 

ömsesidiga livbolag under den observerade perioden. Tabell 11 presenterar resultatet av en 

regressionsanalys med solvenskvot för övriga livbolag som beroende variabel och OMXSPI 

som oberoende variabel. Regressionsanalysen resulterade i ett statistiskt signifikant värde för 
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variabeln OMXSPI, vilket innebär att under den observerade perioden finns det stöd för att 

hävda att utveckligen på OMXSPI haft påverkan på solvenskvoten för övriga livbolag. När 

OMXSPI ökar med en procent ökar solvenskvoten med 0,195 procent. 

 

                 Tabell 9. OLS-regression. Solvenskvot ömsesidiga/övriga livbolag och OMXSPI. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

0,658 

(0,381) 

1,256 

(0,025) 

0,199 

0,446 

14 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

Tabell 10. OLS-regression. Solvenskvot ömsesidiga livbolag och OMXSPI. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

0,783 

(0,452) 

1,169 

(0,030) 

0,2 

0,447 

14 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 
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Tabell 11. OLS-regression. Solvenskvot övriga livbolag och OMXSPI. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

0,195* 

(0,103) 

0,505 

(0,007) 

0,229 

0,478 

14 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

4.4.2. Solvenskvot för enskilda livbolag och OMXSPI  

Tabell 12 presenterar resultatet av en regressionsanalys med genomsnittlig solvenskvot för de 

25 livbolagen som beroende variabel och OMXSPI som oberoende variabel. Resultatet av 

regressionsanalysen ger statistiskt stöd för att hävda att OMXSPI har påverkan på den 

genomsnittliga solvenskvoten för de 25 livbolagen. När OMXSPI ökar med en procent så ökar 

genomsnittlig solvenskvot med 0,541 procent. Korrelationen mellan OMXSPI och 

genomsnittlig solvenskvot är vidare starkt positiv med ett värde på 0,877. Förklaringsgraden är 

76,9 procent vilket innebär att en förändring i genomsnittlig solvenskvot till 76,9 procent kan 

förklaras av en förändring i OMXSPI. 

 

                      Tabell 12. OLS-regression. Solvenskvot genomsnitt 25 livbolag och OMXSPI. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

0,541*** 

(0,133) 

0,813 

(0,017) 

0,769 

0,877*** 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 
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Regressionsanalyser genomförda för de 25 livbolagen resulterade i 11 analyser med statistiskt 

signifikanta värden, appendix A3. För de 11 livbolagen finns det statistiskt stöd för att hävda 

att deras solvenskvoter påverkades av OMXSPI under den observerade perioden. För två av de 

11 livbolagen var sambandet mellan solvenskvoten och OMXSPI negativ, för resterande nio 

var sambandet istället positivt. För övriga 14 förelåg inte statistiskt stöd för att hävda att ett 

samband förelåg mellan de undersökta variablerna. Undersökningen visade att det förelåg ett 

positivt samband mellan solvenskvot och OMXSPI för nio livbolag och ett negativt samband 

mellan variablerna för två livbolag. De nio livbolag där ett positivt livbolag kunde urskiljas var 

Alecta, AMF Pension, Folksam Liv, KPA Pensionsförsäkring, Länsförsäkringar Liv, Nordea 

Livförsäkring, SEB Trygg Liv Gamla, Skandia Livförsäkring och SPP Liv. Negativa samband 

mellan variablerna fanns för AFA Liv och Swedbank Försäkring. Huruvida detta beror på 

utvecklingen i livbolagens portföljer eller till följd marknadsekonomin kan dock 

undersökningen inte bidra till någon klarhet i. Sammanfattningsvis förefaller solvenskvoten 

vara mer beroende av hur marknadsindex utvecklas än av hur räntan utvecklas, då det endast 

fanns statistiskt stöd för att hävda samband mellan solvenkvoten och räntenivån för 6 livbolag.   

4.5. Andel obligationer och ränta 

Tabell 13 presenterar resultatet av en regressionsanalys med andel obligationer som beroende 

variabel och ränta som oberoende variabel. När räntan ökar med en procent ökar andelen 

obligationer med 1,164 procent. Motsatsvis innebär en minskad ränta med en procent att andel 

obligationer minskar med 1,164 procent, vilket innebär att en sjunkande ränta bör resultera i en 

mindre andel obligationer och därmed sannolikt högre risk. Korrelationen är positiv och 

statistiskt signifikant med ett värde på 0,513, dock inte särskilt stark. Tabell 14 presenterar 

resultatet av en regressionsanalys med andel obligationer som beroende variabel, och ränta 

perioden innan som oberoende variabel. Mellan variablerna är korrelationen starkare än vad 

regressionsanalysen i tabell 11 resulterade i, med ett värde på 0,604, på lika lika hög 

signifikansnivå. När räntan perioden innan ökar med en procent så ökar andelen obligationer 

med 1,412 procent. Motsatsvis innebär en minskad ränta med en procent  att andelen 

obligationer minskar med 1,412 procent. Räntan perioden innan har en större inverkan än 

innevarande periods räntenivå på andel obligationer. 
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Tabell 13. OLS-regression. Andel obligationer och ränta. 

Ränta 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

1,164*** 

(0,263) 

0,126 

(0,004) 

0,263 

0,513*** 

57 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

Tabell 14. OLS-regression. Andel obligationer och ränta perioden innan. 

Ränta perioden innan 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

1,412*** 

(0,254) 

0,122 

(0,004) 

0,364 

0,604*** 

57 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

5. Diskussion 

Återbäringsräntan beror varken på räntan eller på marknadsutvecklingen för OMXSPI. 

Marknadsräntans frånvarande effekt på återbäringsräntan kan tyckas aningen kontroversiell då 

återbäringsränta och ränta båda sjunkit. Återbäringsräntan påverkas antagligen till större del av 

andra faktorer, räntan skulle dock kunna vara en bidragande faktor, om än liten.  

 

Resultatet av regressionsanalyserna mellan solvenskvot och ränta tyder inte på att solvenskvot 

för livbolagsmarknaden generellt sett påverkas av räntenivån på marknaden. Dock baseras 

resultatet på ett fåtal observationer vilket innebär att det inte är möjligt att utan vidare uttala sig 

om resultatet. En aspekt som ändå skulle kunna belysas är att tillgänglig data kommer från en 
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period med historiskt låga räntenivåer, eventuell påtaglig effekt till följd av sjunkande ränta på 

livbolagens solvenskvot  borde ha framkommit av regressionsanalyserna. Argumentet fallerar 

dock aningen till följd av de justeringar som gjordes av diskonteringsräntan under 2012-2013, 

vilket innebar att räntan justerades upp och eventuellt samband kan ha dolts. Marknaden som 

helhet har dock under den observerade tidsperioden inte visat på kraftiga försämringar i 

solvenskvot till följd av det låga ränteläget. FI:s undersökning styrker dock att solvensen för 

livbolagen inte påverkats negativt under de senaste åren. Livbolagen förväntas uppfylla sina 

åtaganden gentemot försäkringstagarna, men viss avkastning på tillgångarna för att 

solvenskraven även ska vara uppfyllda på sikt. 

 

Marknaden i stort kan till följd av de genomförda regressionsanalyserna inte tala för att 

solvenskvot och andel obligationer har ett starkt samband under den observerade perioden. 

Mellan solvenskvot och andel obligationer förelåg inga statistiskt signifikanta resultat gällande 

relationen mellan solvenskvot och andel obligationer. Skulle ett eventuellt förhållande mellan 

variablerna föreligga så hade det antagligen varit det motsatta, att andel obligationer påverkas 

av livbolagens solvenskvot. Således till följd av solvensregelverket vilket reglerar de 

kapitalreserver livbolagen behöver ha för kapitalplaceringarna. En lägre solvenskvot innebär 

att livbolag behöver allokera om kapital till mindre risk. När solvenskvoten ökar har livbolagen 

större möjlighet att minska den andel av kapitalet som placeras i obligationer till fördel för mer 

riskfyllda placeringar med högre förväntad avkastning.  

 

Regressionsanalyser som genomfördes med solvenskvot som beroende variabel och OMXSPI 

som oberoende variabel resulterade i statistiskt signifikanta resultat, till skillnad från 

undersökningen av solvenskvot i relation till räntenivån. Med andra ord kan detta förklaras som 

att under den observerade perioden har utvecklingen på OMXSPI haft större inverkan på 

livbolagens solvenskvot än vad räntenivån haft. Trots en extremt låg räntenivå har inte något 

samband kunnat urskiljas. Dock föreligger en problematik gällande räntenivåns effekt på 

livbolag, vilket bekräftas av undersökningen på den svenska livmarknaden som genomfördes 

av FI och Kablau och Wedows undersökning av tyska livbolag. En längre period av låga räntor 

innebär på sikt sannolikt problem att uppfylla solvenskrav samt instabilitet i livbolagen. Med 

tanke på att utvecklingen på OMXSPI i Sverige verkar ha en starkare effekt på livbolagen skulle 

en kombination av fallande aktiepriser och låga räntor orsaka än livbolagen än kraftigare 

problem. Resultaten visar att flera av de undersökta livbolagen under den observerade 
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tidsperioden hade en högre samvariation med utvecklingen på aktiemarknaden än med 

ränteutvecklingen. 

 

Hur livbolagen allokerar sina tillgångar styrs inte enbart av den avkastning tillgångarna 

förväntas generera utan även i hög grad hur regelverken livbolagen verkar under är utformade. 

En analys av enbart deras allokering gentemot risk, utan hänsyn till Solvens II, skulle bidra till 

en skev bild av den verklighet som livbolagen verkar i samt en eventuell feltolkning gällande 

varför de valt att agera som de gjort. Solvens II påverkar hur livbolagen väljer att exponera sig 

gentemot risk, både på tillgångsidan och skuldsidan. Somliga livbolag har allokerat om sina 

tillgångar under den observerade perioden mellan 2012 och 2014. Av de livbolag som allokerat 

om placeringstillgångarna har några bolag allokerat gentemot högre risk, medan andra har 

allokerat gentemot lägre risk. Omallokeringar kan ha skett till följd av olika orsaker, ett 

eventuellt motiv för att allokera mer riskfyllt skulle kunna vara att livbolagen försöker erhålla 

högsta möjliga avkastning innan deras möjligheter att placera riskfyllt inskränks till följd av 

Solvens II. Naturligtvis även för att söka högre avkastning och kompensera för den minskade 

avkastning som obligationer genererar. Motiv för att minska risknivån skulle kunna vara till 

följd av förberedande inför implementeringen av Solvens II, eller för att livbolaget eventuellt 

anser att det är den bästa investeringsstrategin.  

 

Mellan andel obligationer och räntenivå förelåg ett positivt samband. En rimlig slutsats av detta 

skulle kunna vara att när räntan sjunker placerar livbolagen en mindre andel i obligationer till 

fördel för andra placeringar. Sambandet mellan räntenivå och andel obligationer är än mer 

påtagligt när räntenivån perioden innan undersöks i relation till andel obligationer under 

nuvarande period. En lägre ränta innebär att det blir svårare för livbolag att immunisera och 

durationsgapen blir därmed större. Detta leder i sin tur till att livbolagen blir än mer 

räntekänsliga. En förändring i räntenivå på 0,5 procentenheter är påtagligt mycket större när 

marknadsräntan ligger på 1 procent i förhållande till när marknadsräntan är 8 procent.  
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6. Slutsats  

Resultaten av studien visar att solvenskvoten inte påverkas av en sjunkande ränta, dock 

påverkas solvenskvoten av utvecklingen på OMXSPI. Undersökningar av FI och Kablau och 

Wedow pekar dock på att livbolagen påverkas negativt på sikt av låg räntenivå. En kombination 

av lågräntemiljö och fallande aktiekurser skulle därmed kunna innebära att solvenskvoter hos 

samtliga livbolag påverkas negativt.  

 

Gällande studien av andel obligationer förelåg ett positivt samband mellan andel obligationer 

och räntenivån, vilket pekar på att livbolagen placerar mer riskfyllt till följd av lägre räntor. När 

räntan faller söker livbolag avkastning på annat håll, vilket resulterar i att de minskar andelen 

obligationer till fördel för placeringar i andra tillgångar. Riskallokeringen som skett mellan år 

2012 och 2014 har dock varit varierande. Några livbolag har ökat exponeringen gentemot risk 

medan andra har minskat exponeringen gentemot risk. Livmarknaden i stort tycks öka 

riskexponeringen gentemot risk under perioder med fallande räntor medan en del enskilda 

livbolag minskar riskexponeringen. 

 

7. Framtida studier   

Området gällande livbolag och dess påverkan av längre perioder med låga räntor bjuder på 

flertalet intressanta aspekter att undersöka. Först och främst en undersökning av hur livbolagens 

solvenskvoter påverkats av en ännu längre period av låga räntor. Sedan naturligtvis hur Solvens 

II mottagits av livmarknaden och hur livbolagens placeringsstrategier påverkats till följd av 

implementeringen av regelverket. Hur marknadsekonomin påverkats av livbolagens inskränkta 

möjligheter till att placera fritt och om priserna på obligationer ökar till följd av högre 

efterfrågan. Ytterligare en intressant aspekt att undersöka är hur andelen obligationer som 

livbolag placerar i påverkas av marknadens förväntningar på framtiden.  

 

 



30 

 

7.  Källförteckning 

Avdragslexikon, Obligationer, 160603 

 

Bodie, Z., Kane, A & Marcus, A.J.. Investments. Boston: McGraw-Hill/Irwin. 

 

Burström, Ekonomisk Debatt, nr 3 2004 årgång 32, Traditionellt pensionssparande i kris 

 

C.Hull, Risk Management and Financial Institutions, Wiley Finance. uppl. 2 

 

Finansinspektionen, Diskonteringsräntekurvor, 160603 

 

Finansinspektionen, Åsa Larson, FI-forum: Nya regler om diskonteringsränta, 131118 

 

Finansinspektionen, Försäkringsbarometern, 160926 

 

Finansinspektionen, Livbolagskrisen 

 

Finansinspektionen, Om Solvens 2, 160603 

 

Finansinspektionen, Ordlista, Kapitalbas, 160603 

 

Finansinspektionen, Reglering av försäkring, pensioner och provisioner, 150204 

 

Finansinspektionen, Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor, 151118 

 

Finansinspektionen, Stabiliteten i det finansiella systemet, 151201 

 

Harrington Niehaus, Risk management & insurance, Stephen M. Patterson. Uppl. 2. 

 

Kablau & Wedow, Gauging the impact of a low-interest rate environment on German life 

insurers. Deutsche Bundesbank Eurosystem. Discussion Paper series 2: Banking and 

Financial Studies No 02/2011 

 



31 

 

Konsumenternas.se, Pensionsguiden-tjänstepensioner, 160603 

 

Linköpings Universitet, Obligationer, 160603 

 

Modén, Lecture Notes: Bond Pricing and Interest Rate Risk Management. Ref. Bodie, Z., 

Kane, A & Marcus, A.J. 

 

Pensionsmyndigheter, Fondförsäkring och traditionell försäkring, 160603 

 

Palmgren, Ett samtal om matchning. NFT 1/1995 

 

Shapiro, Lecture Notes 13 Bond portfolio management. Foundations of Finance: Bond 

Portfolia Management 

 

Sparekonomen.se, Duration, 160526 

 

Statistiska Centralbyrån, Försäkringsföretagens kapitalplaceringar 

 

Svensk Försäkring, Livförsäkringsföretagens solvens 

 

Svensk Försäkring, Återbärings-och avkastningsräntor, aktuella räntor,  

 

Sveriges Riksbank, Ekonomiska kommentarer Nr 16 2015, Svenska finansiella institut och 

låga räntor 

 

Vinge, Livförsäkring under Solvens II och IORP, 120314   

 

CGFS- Fixed income strategies of insurance companies and pension funds. Ref.  Holsboer 

(2000).   

 

Åbo Akademi, studiematerial, Bedömning av ränterisker vid gap- och durationsanalys   

 

Nasdaq, Vad är aktieindex?, 160614 

 

Finansinspektionen, Rapport 2005, Sagt och utrett, 160904 



32 

 

Appendix 

A1. Återbäringsränta och ränta 

Diagram A visar hur återbäringsräntan och räntan har rört sig från 1997 och fram till 2016. 

Diagrammet visar tydligt att återbäringsräntan trendmässigt legat över marknadsräntan. 

Återbäringsräntan låg dock under marknadsräntan tidigt 2000-tal, vilket troligen var till följd 

av marknadsutvecklingen, samt under en period i samband med finanskrisen 2007-2008.  

 

 

Diagram A 

A2. Solvenskvot, ränta och riskallokering 

Tabell A1 visar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för livbolaget Förenade 

Liv Gruppförsäkring som beroende variabel och ränta (statsobligationer 10 år, gäller för 

samtliga efterföljande tabeller) som oberoende variabel. Mellan variablerna föreligger ett starkt 

negativt linjärt samband med en korrelationskoefficient på -0,847. En procent ökad ränta 

innebär att solvenskvoten minskar med 18,152 procent. Solvenskvoten förklaras till 71,7 

procent av räntan.  

 

Diagram A1 visar placeringsallokeringen som Förenade Liv Gruppförsäkring hade år 2014, 

livbolaget hade 74 procent placerat i räntebärande värdepapper. En ökad ränta borde därmed 
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innebära att solvenskvoten för Förenade Liv gruppförsäkring skulle öka om påverkan på 

obligationer var väsentlig för livbolagets solvenskvot.  

 

Tabell A1. OLS-regression. Solvenskvot Förenade Liv Gruppförsäkring. 

Ränta 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

-18,152** 

(5,102) 

1,050 

(0,059) 

0,717 

-0,847** 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

 

Diagram A1 

 

Tabell A2 visar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för Folksam 

Fondförsäkring som beroende variabel och ränta som oberoende variabel. 

Korrelationskoefficienten enligt analysen är -0,706, dock inte statistiskt signifikant, vilket 

innebär att det inte finns statiskt stöd för att hävda att det föreligger ett starkt negativt linjärt 

samband mellan solkvenskvot och ränta under perioden.  När räntan ökar med en procent 

minskar solvenskvoten för Folksam Fondförsäkring med 44,130 procent. Solvenskvoten 

förklaras till 49,8 procent av räntan. 
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Diagram A2 visar att Folksam Fondförsäkring inte ändrat sin placeringsallokering särskilt 

mycket mellan 2012 och 2014. Livbolaget investerar nästintill 100 procent av 

placeringstillgångarna i aktier. Solvenskvoten kan därmed sjunka till följd av en minskad ränta, 

men dock sannolikt inte på grund av att en minskad ränta påverkar avkastningen på 

obligationer. Den minskade räntan under den observerade perioden tycks inte ha orsakat en 

riskomallokering.  

 

Tabell A2. OLS-regression. Solvenskvot Folksam Fondförsäkring. 

Ränta 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

-44,130* 

(19,803) 

1,218 

(0,228) 

0,498 

-0,706 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

Diagram A2 
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Tabell A3 visar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för Handelsbanken Liv 

som beroende variabel och ränta som oberoende variabel. Mellan variablerna föreligger ett 

mycket starkt negativt linjärt samband med en korrelationskoefficient på -0,924, vidare är 

korrelationskoefficienten statistiskt signifikant. Solvenskvoten för Handelsbanken Liv sjunker 

med 76,662 procent till följd av en ränteökning med en procent. Förklaringsgraden är 85,3 

vilket innebär att solvenskvoten för Handelsbanken Liv till 85,3 procent förklaras av räntan 

under den observerade perioden.  

 

Diagram A3 visar att Handelsbanken Liv omallokerat sina placeringstillgångar mellan 2012 

och 2014. De har placerat om från obligationer till aktier. En minskad ränta skulle i detta fall 

kunna vara ett motiv för en omallokeringen av portföljen.  

 

Tabell A3. OLS-regression. Solvenskvot Handelsbanken Liv. 

Ränta 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

-76,662*** 

(14,215) 

1,397 

(0,164) 

0,853 

-0,924*** 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

Diagram A3 
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Tabell A4 visar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för KPA Livförsäkring 

som beroende variabel och ränta som oberoende variabel. Korrelationskoefficienten är -0,703 

vilket indikerar ett starkt negativt linjärt samband, korrelationen är dock inte statistiskt 

signifikant. Solvenskvoten för KPA livförsäkring minskar med 13,751 procent när räntan ökar 

med en procent. Förklaringsgraden är 49,4 procent.  

 

Diagram A4 visar att KPA Livförsäkring inte allokerat om särskilt mycket mellan 2012 och 

2014. De har haft en relativt hög andel placerat i räntebärande värdepapper vilket skulle tala för 

att en ökad ränta orsakar en högre solvenskvot. I regressionsanalysen var dock resultatet ett 

annat, de motgående resultaten bör dock kunna tolkas som lägre ränta inte resulterar i att 

solvenskvoten sjunker till följd av försämrad avkastning på obligationer. Under en såpass 

extrem period borde ett sådant samband kunna urskiljas med en så hög andel obligationer som 

finns i detta fall. Dock är datamaterialet än en gång för litet för att dra några säkra slutsatser.  

 

Tabell A4. OLS-regression. Solvenskvot KPA Livförsäkring. 

Ränta 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

-13,751* 

(6,227) 

0,916 

(0,072) 

0,494 

-0,703 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 
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Diagram A4 

 

 

Tabell A5 visar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för Movestic som 

beroende variabel och ränta som oberoende variabel. Korrelationskoefficienten är  0,723, dock 

inte statistiskt signifikant. Solvenskvoten för Movestic sjunker med 32,048 procent när räntan 

ökar med en procent under den observerade perioden. Förklaringsgraden är 52,3 procent.  

 

Movestic placerar inte i räntebärande värdepapper enligt diagram A5, hur deras solvenskvot 

påverkas till följd av en förändring i räntan har därmed inget att göra med hur avkastningen på 

obligationer förändras.  

 

Tabell A5. OLS-regression. Solvenskvot Movestic. 

Ränta 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

-32,048* 

(13,692) 

0,794 

(0,158) 

0,523 

-0,723 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 
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Diagram A5 

 

 

Tabell A6 visar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för Skandia 

Fondförsäkring som beroende variabel och ränta som oberoende variabel. Resultatet skiljer sig 

från de fem tidigare resultaten där relationen mellan solvenskvot och ränta varit negativ. 

Gällande solvenskvot för Skandia Fondförsäkring och ränta föreligger ett starkt positivt linjärt 

samband med en korrelationskoefficient på 0,829. En procents ränteökning ökar Skandia 

Fondförsäkrings solvenskvot med 23,348 procent. Förklaringsgraden är vidare 68,7 procent 

vilket innebär att solvenkvoten till 68,7 procent kan förklaras av räntan.  

 

Skandia Fondförsäkring har under perioden 2012-2014 allokerat om placeringstillgångarna 

vilket kan urskiljas i diagram A6. De påverkas enligt regressionsanalysen positivt av en ökad 

ränta, eftersom de har såpass lite placerat i obligationer bör det inte bero på den ökade 

avkastningen på obligationer som det medför utan på grund av en effekt på något annat hos 

livbolaget.  
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Tabell A6. OLS-regression. Solvenskvot Skandia Fondförsäkring. 

Ränta 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

23,348** 

(9,568) 

0,565 

(0,116) 

0,687 

0,829** 

6 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

 

Diagram A6 

 

 

Sammanfattningsvis finns det inte stöd för att hävda att livbolagens solvenskvoter påverkas 

negativt av en sjunkande ränta. Inte heller finns det stöd för att hävda att de omallokerar sina 

placeringstillgångar till mer riskfyllda tillgångar till följd av en lägre ränta. På området finns 

dock begränsad data vilket kraftigt påverkar möjligheten att uttala sig närmare om resultaten 

stämmer överens med verkligheten eller ej. 
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A3. Solvenskvot och OMXSPI 

Tabell A7 visar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för AFA Liv som 

beroende variabel och OMXSPI som oberoende variabel. En korrelationenskoefficient på -0,74, 

tyder på ett starkt negativt linjärt samband. Korrelationen är dock inte statistiskt signifikant. 

När OMXSPI ökar med en procent minskar AFA Livs solvenskvot med 0,175 procent. 

Förklaringsgraden är 54,7 procent.  

 

Enligt diagram A7 hade AFA Liv år 2014, 48 procent placerat i aktier och 52 procent placerat 

i räntebärande värdepapper. Ett rimligt resultat bör därmed vara att de påverkas av utvecklingen 

på aktiemarknaden, ett rimligt resultat borde även vara att deras portfölj påverkas av en 

sjunkande ränta till följd av en i princip lika hög andel obligationer. Detta tycks dock inte vara 

fallet under den observerade perioden. Aktiekursen påverkar solvenskvoten för livbolaget AFA 

Liv mer än vad räntenivån gör.  

 

Tabell A7. OLS-regression. Solvenskvot AFA Liv. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

-0,175* 

(0,071) 

0,941 

(0,009) 

0,547 

-0,740 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 
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Diagram A7 

 

 

Tabell A8 presenterar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för Alecta som 

beroende variabel och OMXSPI som oberoende variabel. Mellan variablerna föreligger ett 

starkt positivt linjärt samband med en korrelationskoefficient på 0,887. Variabeln OMXSPI är 

statistiskt signifikant och en ökning med en procent innebär att solvenskvoten ökar med 1,212 

procent. Förklaringsgraden var 78,6 procent.  

 

Enligt diagram A8 hade Alecta år 2012 en relativt hög andel av sina placeringstillgångar 

placerade i obligationer, 54,2 procent och 34,7 procent i aktier. År 2014 hade livbolaget 

allokerat om placeringstillgångarna till 49,3 procent i obligationer och 43,7 procent i aktier. 

Alecta har därmed under perioden ökat portföljens riskexponering.  

 

Tabell A8. OLS-regression. Solvenskvot Alecta. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

1,212*** 

(0,283) 

1,032 

(0,036) 

0,786 

0,887*** 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 
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Diagram A8 

 

 

Tabell A9 presenterar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot AMF Pension som 

beroende variabel och OMXSPI som oberoende variabel. Korrelationenskoefficienten är 0,745, 

dock inte statistiskt signifikant. När OMXSPI ökar med en procent så ökar solvenskvoten med 

0,501 procent. Förklaringsgraden är 0,556. 

 

Enligt diagram A9 har AMF Pension mellan 2012 och 2014 minskat andelen aktier i sin portfölj 

något till fördel för en ökad andel obligationer.  De har därmed minskat sin exponering 

gentemot risk.  

 

Tabell A9. OLS-regression. Solvenskvot AMF Pension. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

0,501* 

(0,200) 

1,394 

(0,025) 

0,556 

0,745 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 
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Diagram A9 

 

 

Tabell A10 visar resultatet av regressionsanalysen med solvenskvot för Folksam Liv som 

beroende variabel och aktieindex som oberoende variabel. Korrelationen är starkt linjärt positiv 

med ett värde på 0,918. Regressionsanalysen ger statistiskt stöd för att hävda att OMXSPI under 

den observerade perioden har påverkan på solvenskvoten för Folksam Liv. När OMXSPI ökar 

med en procent så ökar Folksam Livs solvenskvot med 1,256 procent. Förklaringsgraden är 

vidare hög, 84,3 procent av förändringen i solvenskvot förklaras av OMXSPI.  

 

Enligt diagram A10 har Folksam Liv minskat andelen obligationer till fördel för aktier och 

andelar, de har därmed ökat sin exponering gentemot risk. Andelen aktier var år 2012, 30,2 

procent och år 2014 var andelen 39,6 procent.  

 

Tabell A10. OLS-regression. Solvenskvot Folksam Liv. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

1,256*** 

(0,243) 

0,943 

(0,031) 

0,843 

0,918*** 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 
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Diagram A10 

 

 

Tabell A11 visar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för KPA 

Pensionsförsäkring som beroende variabel och OMXSPI som oberoende variabel. Under den 

observerade perioden föreligger ett positivt samband mellan förändringen i solvenskvot och 

förändingen i OMXSPI. Korrelationen mellan variablerna är starkt positiv med ett värde på 

0,937. När OMXSPI ökar med en procent så ökar solvenskvoten för KPA Pensionsförsäkring 

med 1,226 procent. Förklaringsgraden är 87,7 procent. 

 

Tabell A11. OLS-regression. Solvenskvot KPA Pensionsförsäkring.  

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

1,226*** 

(0,205) 

1,096 

(0,026) 

0,877 

0,937*** 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

Tabell A12 presenterar resultatet för en regressionsmodell med solvenskvot för 

Länsförsäkringar Liv som beroende variabel och OMXSPI som oberoende variabel. 

Korrelationen är positiv och relativt stark med ett värde på 0,676, dock inte statistiskt 
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signifikant. När OMXSPI ökar med en procent så ökar solvenskvoten för Länsförsäkringar Liv 

med 1,099 procent. Förklaringsgraden var 45,6 procent.  

 

Enligt diagram A12 hade Länsförsäkringar Liv år 2012 placerat ca 70 procent i obligationer 

och år 2014 hade de ökat andelen obligationer i portföljen till 90 procent. De har därmed under 

den observerade perioden minskat portföljens exponering gentemot risk. 

 

Tabell A12. OLS-regression. Solvenskvot Länsförsäkringar Liv. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

1,099* 

(0,536) 

0,627 

(0,068) 

0,456 

0,676 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

Diagram A12 

 

 

Tabell A13 visar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för Nordea Livförsäkring 

som beroende variabel och OMXSPI som oberoende variabel. Korrelationen mellan variablerna 

är 0,766, ett starkt linjärt samband föreligger mellan variablerna under den observerade 
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perioden. När OMXSPI ökar med en procent innebär det att solvenskvoten ökar med 0,122 

procent.  

 

Diagram A13 visar att Nordea Livförsäkring kraftigt ökat andelen som de placerar i aktier och 

andelar, från 43,3 procent år 2012 till 68,7 procent år 2014. Att livbolaget påverkas positivt av 

utvecklingen på aktiemarknaden förefaller vara ett rimligt resultat. 

 

Tabell A13. OLS-regression. Solvenskvot Nordea Livförsäkring. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

0,122** 

(0,047) 

0,249 

(0,006) 

0,579 

0,761* 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

Diagram A13 

 

, 

Tabell A14 presenterar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för SEB Trygg Liv 

Gamla som beroende variabel och OMXSPI som oberoende variabel. Mellan variablerna 
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föreligger ett starkt positivt linjärt samband med en korrelation på 0,770. När OMXSPI ökar 

med en procent så ökar solvenskvoten med 0,720 procent. Förklaringsgraden är 59,3 procent. 

 

Enligt diagram A14 har SEB Trygg Liv Gamla ökat portföljens riskexponering mellan 2012 

och 2014. Från en andel på 42,3 procent placerat i aktier och andelar till 52,6 procent.  

 

Tabell A14. OLS-regression. Solvenskvot SEB Trygg Liv Gamla. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

0,720** 

(0,267) 

1,244 

(0,034) 

0,593 

0,770** 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

Diagram A14 

 

 

Tabell A15 visar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för Skandia 

Livförsäkring som beroende variabel och OMXSPI som oberoende variabel. Mellan 

solvenskvoten och aktieindexet under den observerade perioden föreligger ett starkt linjärt 
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samband med en korrelationskoefficient på 0,933. När OMXSPI ökar med en procent ökar 

Skandia Livförsäkrings solvenskvot med 1,023 procent. Förklaringsgraden är 87 procent.  

 

Enligt diagram A15 har livbolaget minskat portföljens riskexponering marginellt. Under den 

observerade perioden har de haft ca 45 procent placerat i aktier och andelar.  

 

Tabell A15. OLS-regression. Solvenskvot Skandia Livförsäkring. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

1,023*** 

(0,177) 

1,048 

(0,022) 

0,870 

0,933*** 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

Diagram A15 

 

 

Tabell A16 presenterar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för SPP Liv som 

beroende variabel och OMXSPI som oberoende variabel. Mellan variablerna föreligger ett 

starkt positivt linjärt samband med en korrelationskoefficient på 0,761. När OMXSPI ökar med 
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en procent så ökar solvenskvoten för SPP Liv med 0,490 procent. Förklaringsgraden är 57,8 

procent.  

 

Enligt diagram A16 har SPP Liv från år 2012 till år 2014 haft drygt 70 procent placerat i 

obligationer och ca 10-15 procent placerat i aktier.  

 

Tabell A16. OLS-regression. Solvenskvot SPP Liv. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

0,490** 

(0,187) 

0,312 

(0,024) 

0,578 

0,761** 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

Diagram A16 

 

 

Tabell A17 presenterar resultatet från en regressionsanalys med solvenskvot för Swedbank 

Försäkring som beroende variabel och OMXSPI som oberoende variabel. Mellan variablerna 

föreligger ett starkt negativt linjärt samband med en korrelationskoefficient på -0,821. När 
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OMXSPI ökar med en procent så minskar solvenskvoten för Swedbank Försäkring med 0,355 

procent. Förklaringsgraden var 67,4 procent.  

 

Enligt diagram A17 hade Swedbank Försäkring år 2012 3,2 procent placerat i obligationer och 

80,4 procent i aktier och andelar. År 2014 var allokeringen 2 procent i obligationer och 88 

procent i aktier och andelar. Swedbank försäkring hade därmed ökat sin riskexponering. 

Eftersom de övriga livbolagen haft lägre andelar placerat i aktier och andelar men en positiv 

relation mellan utvecklingen för solvenskvoten och utvecklingen på OMXSPI kan resultatet 

vara tveksamt.  

 

Tabell A17. OLS-regression. Solvenskvot Swedbank Försäkring. 

OMXSPI 

  

Konstant 

 

R2 

Korrelationskoefficient 

N 

-0,355** 

(0,111) 

0,149 

(0,014) 

0,674 

-0,821** 

7 

Kommentar: *P≤0,1, **P≤0,05, ***P≤0,01, standardavvikelse anges inom parentes 

 

 

Diagram A17 

 


