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Insurance Banana Skins 2017

Om studien och respondenterna
CSFI Survey har i samarbete med PwC tagit fram ett riskindex för 
försäkringsbranschen under våren 2017. Riskindexet kartlägger 
riskerna för försäkringsbranschen och identifierat de risker som 
betraktas som mest allvarliga. Undersökningen genomfördes i 
januari 2017 och baseras på 836 svar från individer i 52 länder. 
PwC:s Riskindex för försäkringsbolag utkom för första gången 
2007 och har sedan dess publicerats vartannat år. Årets upplaga 
är den 6:e i ordningen.

Försäkringsstudiens tre  
frågeställningar

”Tre fjärdedelar av individerna i försäkringsstudien kommer från Asien och 
Stillahavsområdet samt Europa. Resterande respondenter härrör från nord- 
och sydamerika samt Karibien eller dylikt. Bland svaren finns elva svenska 
representanter för försäkringsbranschen (totalt 26 svar för Norden).

”Närmare två tredjedelar av individerna  
kommer från liv- och sakförsäkringsaktörer.  
Övriga individer representerar återförsäkringsbo-
lag, försäkringsförmedlare, tillsyns- 
myndigheter, konsulter, analytiker och andra  
yrkesverksamma inom försäkringsbranschen.”

Uppdelningen av svaren per sektor

Försäkrings-
förmedlingLivbolag
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Liv- och  
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1. I den första delen uppmanas 
individerna att med egna 
ord beskriva sin personliga 
uppfattning om de risker som 
utmanar försäkringssektorn 
de närmaste 2-3 åren.

2. I del två uppmanas  
individerna att  
rangordna ett antal risker. 

3. I den tredje delen uppmanas 
de att betygsätta branschens 
beredskap att hantera dessa 
risker. 

CSFI Survey (Centre for the Study 
of Financial Innovation) har i 
samarbete med PwC tagit fram 
ett riskindex för försäkrings-
branschen under våren 2017. CSFI 
är en ideell organisation (non 
profit think-tank) etablerad år 
1993. Organisationens mål är att 
flagga hot inom den finansiella 
sektorn, se över nya områden inom 
sektorn liksom att skapa debatt. 
Organisationen har ingen ideolo-
gisk ståndpunkt.
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Precis som många andra strukturellt 
mogna branscher står försäkrings-
branschen inför ett antal utmaningar 
som är starkt förknippade med den 
allt snabbare tekniska utvecklingen. 
I årets upplaga av CSFI:s och PwC:s 
Riskindex för försäkringsbranschen ser 
vi tydligt att oron växer kring hur man 
bland annat ska hantera ny teknik i 
samband med framväxten av artificiell 
intelligens samt nya krav från kunder-
na. Nu är det inte enbart ränteläget och 
konkurrens som håller beslutsfattare 
vakna om natten. Man har fått addera 
ytterligare ett antal riskmoment till 
vardagen och det har bidragit till att 
index i årets upplaga nått en historisk 
högstanotering sedan våra mätningar 
startade.

Det betyder att aktörerna kommer att 
tvingas till nya taktiska och strategiska 
beslut för att säkerställa att den egna 
verksamheten är förberedd för vad 
som komma skall. Oron för att man ska 
bli ”irrelevant” är högst påtaglig bland 
respondenterna. Det verkar som om 
sektorn blivit varse om ett skifte som 
sannolikt kommer påverka affärsmo-
dellerna och nu arbetas det febrilt för 
att anpassa verksamheten inför fram-
tiden.

Vi hoppas på intressant och inspireran-
de läsning.

Oro kring förändring  
och tekniska framsteg
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Kartläggningen identifierar riskerna, eller ”bananskalen”, som den globala 
försäkringsindustrin står inför under första halvan av 2017, enligt ett urval 
av 836 individer i 52 länder.

i topp hot inom 
försäkrings-
branschen 2017 

Hoten som håller försäkringsledarna  
vakna om natten

1. Change management 2. Cyberhot

3. Teknisk utveckling 4. Ränteläget 5. Avkastning på 
investeringar

6. Regleringar

7. Makroekonomi 8. Konkurrens 9. Kompetent  
arbetskraft

10. Garanterade 
produkter

Morgan Sandström 
Försäkringsledare, PwC Sverige
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Hård press från strukturella 
och tekniska förändringar

Global sammanfattning
Den globala försäkringsindustrin 
har de senaste åren, precis som 
många andra sektorer, brottats 
med utmaningar som varit starkt 
förknippade med ökade regle-
ringar, digitalisering, makrekono-
mi (låg ränta). 

Dessa faktorer har även präglat 
nordiska och svenska försäk-
ringsbolag. CSFI Survey har i 
samarbete med PwC tagit fram 
ett riskindex för försäkrings-
branschen under våren 2017. 
Riskindexet kartlägger riskerna 
för försäkringsbranschen, inne-
hållandes intervjuer med över 
836 individer i 52 länder. Riskin-
dexet indikerar att oron i sektorn 
nu befinner sig på en historisk 
högstanotering (för helåret 2016) 
sedan vi började mätningen år 
2007.

Orsaken till den ökade globala pessimis-
men i sektorn beror i hög utsträckning 
på oro för ny teknik och hur den kommer 
att påverka den traditionella strukturen i 
sektorn. Globalt är oron för den tekniska 
utvecklingen till och med större än oron 
för regleringar, konjunkturutvecklingen 
och den låga räntan. 

Istället har oron skiftat till att kretsa kring 
tvivel på hur väl sektorn kommer att kunna 
anpassa sig till ny teknik, nya konkur-
renter, sammanslagningar och cyberhot. 
Marknader i snabb utveckling, nya för-
väntningar från kunder och nya distribu-
tionskanaler har identifierats som nya hot 
mot befintliga affärsmodeller. Det finns en 
påtaglig ängslighet över att tvingas röra sig 
ut på okända vatten. Om man inte förny-
ar och utvecklar sin verksamhet riskerar 
man att blir irrelevant, anser stora delar av 
försäkringsbranschen. 

Takten och omfattningen i den strukturella 
och tekniska utvecklingen är den största 
utmaningen för sektorn de närmaste 2-3 
åren. Artificiell intelligens kommer, precis 
som i många andra sektorer, förändra vill-
koren dramatiskt. Självkörande bilar och 
”smarta hem” riskerar att dramatiskt sänka 
möjligheterna till höga premier och den 
här sortens utveckling exemplifierar hur 
försäkringsbranschen kommer att tvingas 
till en omstöpning. 
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En stor utmaning kommer att ligga i hur 
branschen ska prissätta nya försäkrings-
behov från kunder. För tillfället är det inte 
självklart hur man ska försäkra självkö-
rande bilar. Befintliga aktörer oroar sig för 
att man inte är kvicka nog i sin marknads-
anpassning samtidigt som nya ”Insure-
Tech”-bolag (motsvarigheten till FinTech) 
visar sig vara mer i ”framkant”. Kunder 
efterlyser nya produkter och behov som 
traditionella försäkringsbolag finner svåra 
att ”försäkra” på grund av låg avkastning. 
De aktörer som inte hänger med i utveck-
lingen riskerar att tappa kunder som letar 
fram alternativa lösningar. 

Å andra sidan, att rusa huvudstupa in i en 
omogen del av marknaden utan tillräckligt 
med data kan visa sig kostsamt för ett för-
säkringsbolag. Den tekniska utvecklingen 
går framåt väsentligt fortare än utveckling-
en i försäkringssektorn och risken finns att 
kapital exponeras mot fel risker. 

Svenska försäkringsbolag skiljer sig från 
mängden då man rankar risken med  
teknikutvecklingen väsentligt lägre än 
deras internationella konkurrenter. Svenska 
respondenter anser att de främsta riskerna 
i sektorn är konjunkturen, regleringar och 
ränteutvecklingen. Tre välkända och ivrigt 
diskuterade teman för samtliga som är be-
kanta med försäkringsbranschens villkor. 

Svenska försäkringsmarknaden präglas till 
stor del av produkter med garantier som 
är utmanade i en lågräntemiljö. Tren-
den kring digital utveckling är även den 
är stark i Sverige. Exempelvis ser vi att i 
princip alla större svenska bolag jobbar 
aktivt med robotiseringslösningar. Man 
se att dessa nya lösningar ger långsiktiga 
effektiviseringseffekter samtidigt som de 
ökar kvaliteten. Vi har redan sett exempel 
på att svenska försäkringsföretag redan 
sagt upp personal till följd av investering-
ar i robotlösningar. Vi har även sett hur 
investeringar i nya mer moderna system 
skjutit väg för att möjliggöra nya moderna 
lösningar sprungna ur kundnytta, men 
som även effektiviserar de regulatoriska 
bördor som företagen upplever.

Även om den globala oron för konjunk-
turen och låga räntor inte längre toppar lis-
tan över riskfaktorer så ligger dessa fortfa-
rande kvar på ”topp tio”. Den ekonomiska 
stabiliteten betraktas fortfarande som skör 
även om många respondenter har noterat 
tecken på en gryende tillväxt på olika håll 
i världen. Sektorn är inte övertygad om en 
uthållig återhämtning på grund av risker-
na med en protektionistisk Trump-politik, 
ökad populism i Europa och en eventuell 
ekonomisk nedgång i Kina. Den låga rän-
tan pressar fortfarande avkastningen och 
det är en utmaning speciellt för produkter 
med garanterad avkastning. Något som 
däremot inte anses vara ett hot är tillgång-
en på kapital. 

” Svenska respondenter anser att de främsta  
riskerna i sektorn är konjunkturen,  
regleringar och ränteutvecklingen.” 

” Självkörande bilar och 
”smarta hem” riskerar 
att dramatiskt sänka 
möjligheterna till höga 
premier.” 
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Vi ser en ökad jakt på avkastning både från 
försäkringsbolagen som letar alternativa 
investeringar, liksom aktörer inom kapital-
förvaltningsindustrin som försöker skapa 
högavkastande investeringslösningar som 
fungerar inom de regelverk som omfattar 
försäkringsindustrin.

Trots de senaste årens massiva åtgärder 
och nya regleringspaket från regelmakare 
så halkar ”regleringar” ner till en 6:e plats 
på listan över de tio största riskerna i för-
säkringssektorn (rankades på första plats 
2015). Främst förklaras det av att EU:s 
enorma regleringspaket ”Solvency II” nu 
är på plats. Dock är många av individerna 
fortfarande oroade för de gigantiska kost-
naderna som det nya regelverket medför.
Respondenterna är också oroade för de 
kommande regelverken som exempelvis 
GDPR och IFRS 17.

På global nivå betraktas även cyberhot 
som en påtaglig risk och attacker på 
försäkringsbolag anses som oundvikliga. 
Precis som i många andra bransher har 
cyberhoten ökat i rask takt på bara några 

få år. Många förklarar detta med en allt 
mer uppkopplad värld och medföljande 
exponering som följer. Skador på grund 
av cyberhot kan uppstå på flera sätt som 
till exempel stöld av kunddata (medicinsk, 
finansiell) och immateriella rättigheter. Att 
ryktet skadas är en enorm risk för en aktör 
som drabbas av cyberintrång. Det är inte 
säkert att ett försäkringsbolag ens skulle 
överleva ett sådant slag. Andra risker med 
anknytning till cyberhot går att finna i 
exempelvis böter från övervakande myn-
digheter eller kompensation till drabbade 
kunder. 

De låga räntorna fortsätter att vara ett 
bekymmer av flera olika skäl och påverkar 
främst aktörer inom livförsäkring som 
finner det svårt att hitta avkastning. Men 
låga räntor påverkar sektorn generellt 
och affärsklimatet blir mer riskabelt för 
samtliga aktörer. En låg ränta pressar ner 
marginaler och möjligheten till vinster 
och det finns inget utrymme för misstag 
eftersom det får en oproportionerligt stor 
effekt på resultat.

På senare tid har vissa fört fram att låga 
räntor nu varit en verklighet så pass länge 
att det omstrukturerat försäkringsmark-
naden. Ett sådant exempel är att man 
nu är villig att ta högre risk för en lägre 
avkastning eller överväga en mer kortsiktig 
marknadsvy. 

Den låga räntan gör det svårt att ta fram 
och sälja sparprodukter då de har blivit 
mer riskfyllda, dyrare och kräver mer kapi-
tal. På vissa håll i världen har de uthålligt 
låga ränteläget lett till att livförsäkrings-
bolag slutat erbjuda garantiprodukter. Lå-
gräntemiljön har varit så pass uthållig att 
det blivit svårt för bolag att kunna erbjuda 
lösningar som är fördelaktiga för kunden, 
försäkringsbolaget och aktieägare. 

En majoritet av individerna tror på uppåt-
gående räntor de kommande åren men det 
behöver inte enbart vara positivt. På kort 
sikt kommer högre räntor pressa priset på 
obligationer och innebära en påfrestning 
men på längre sikt är det hälsosamt då 
avkastningen kan nå en normal nivå igen.

Låg avkastning bidrar till ökat risktagande
Många anser sig ha problem med lön-
samheten och förmågan att generera en 
långsiktig avkastning som möter bolagens 
åtaganden. Aktörer har därför sökt sig till 
alternativa investeringar såsom fastigheter, 
infrastruktur och krediter till mindre bolag 
(high yield). Trots att den här sortens 
strategi skulle innebära högre kapitalkrav 
och kostnader är man tydligen beredd att 
ta det för att uppnå den avkastning man är 
beroende av.

” På global nivå betraktas även cyberhot som en 
påtaglig risk och attacker mot försäkringsbolag 
anses som oundvikliga.”

” Ett sådant exempel är 
att man nu är villig 
att ta högre risk för en 
lägre avkastning eller 
överväga en mer kort-
siktig marknadsvy.” 
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Vilken är branschens 
största källa till oro?

Frågeformuläret skickades vid en tidpunkt 
när världsekonomin visade starka tecken 
på tillväxt. Själva (försäkrings)branschen 
känner av pressen från strukturella och 
tekniska förändringar tillsammans med 
ett tufft investeringsklimat och en starkt 
reglerande agenda.

Betecknande nog var tonen i svaren 
generellt mer negativ i år än i den förra 
kartläggningen år 2015 trots den fortsatta 
globala tillväxten, vilket uppmättes med 
hjälp av vårt Insurance Banana Skins  
Index. De tre största riskerna bildar en  
anhopning kring temat tekniska föränd-
ringar och branschens reaktioner. 

Den genomsnittliga poängen som de  
tillfrågade gav på vår lista över 22 risker 
(se försäkringsbranschens tio i topp risker, 
på sidan 5) steg till den högsta nivån 
sedan vi började med kartläggningarna år 
2007.

• Pessimismen beror helt och hållet på en
kraftigt stigande oro kring rörelserisker-
na, i synnerhet tekniska framsteg som
utmanar branschens traditionella struk-
turer.

• De här hoten (läs mer på sidan 5) har er-
satt den ekonomiska och reglerande mil-
jön som branschens största källa till oro.

• De tre största riskerna samlas kring
temat tekniska förändringar och 
branschens reaktioner.

• Att hantering av förändringar innehar
den högsta positionen avspeglar oro,
till och med tvivel, kring branschens
förmåga att hantera digitaliseringens
överväldigande agenda, ny konkurrens
samt konsolidering och kostnads- 
reducering som den konfronteras med.

Respondenterna rangordnar 22 typiska risker på en skala från 1 till 5, 
där 5 indikerar mest allvarlig risk. Detta diagram visar försäkringsbran-
schens genomsnittliga uppskattning av samtliga risker samt det enskilda 
riskområde som branschen lyft fram som allvarligast respektive år i 
de senaste upplagorna av CSFI:s och PwC:s Riskindex för försäkrings-
branschen sedan 2007. Läs mer om risknivån på sidan 6 i rapporten. 

1
2007 2009 2011 2013 2015 2017

Avkastning  
på investeringar Regleringar

Regleringar

RegleringarRegleringar

Change 
management

2

3

4

5

PwC Riskindex för försäkringsbolag

Högsta resultat
Genomsnittligt resultat
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2017

LÄNDER
52

Om kartläggningen
Kartläggningen identifierar  
riskerna, eller ”bananskalen”, 
som den globala försäkringsin-
dustrin står inför under första 
halvan av 2017, enligt ett urval 
av 836 individer i 52 länder. 

INDIVIDER
836

Generellt har 
risknivån nått 

en historisk 
högsta  

notering
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PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning,  
skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och 100 
kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap 
utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala 
företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och  
medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.
 
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk  
enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra  
kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare  
i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Morgan Sandström
Försäkringsledare, PwC Sverige
morgon.sandstroem@pwc.com
0709-29 40 58 

https://www.pwc.se/sv/forsakring.html
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