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Remissyttrande över promemorian – Slopat gruppundantag för konkur-
rensbegränsande avtal inom försäkringssektorn (N2016/07245/RS) 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån de utgångspunkter som Finansinspektionen (FI) har att beakta har  
myndigheten ingen invändning mot förslaget att slopa gruppundantaget för 
konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn.  
 
FI vill dock framhålla värdet av att försäkringsföretagen även i framtiden kan 
samarbeta kring frågor om bland annat statistik, hållbarhet, standard för kon-
sumentinformation och åtgärder som generellt sett stärker konsumentskyddet, 
på ett sätt som inte begränsar konkurrensen. 
  
Finansinspektionens remissvar 
 
Utifrån de utgångspunkter som FI har att beakta har myndigheten ingen  
invändning mot förslaget att slopa gruppundantaget för konkurrensbegränsande 
avtal inom försäkringssektorn.  
 
FI vill dock framhålla följande. 
 
FI anser att det är viktigt att värna om försäkringsföretagens möjligheter att 
även i framtiden samarbeta kring exempelvis statistik, hållbarhet, standard för 
informationsgivning och åtgärder som generellt sett stärker konsumentskyddet, 
på ett sätt som inte begränsar konkurrensen. Som framkommer i promemorian 
innebär ofta försäkringsföretagens samarbete kring exempelvis statistik att 
konkurrensen i själva verket främjas. Genom att biometrisk statistik blir till-
gänglig även för nya och mindre aktörer, ökar möjligheterna för dessa att 
komma in på marknaden. I förlängningen gynnar också detta konsumenterna, 
liksom samarbete som leder till rekommendationer om exempelvis enhetlig 
terminologi och informationsstandard. Branschstatistiken från Svensk Försäk-
ring är ett exempel på branschsamarbete kring statistik som aktörer inom  
försäkringssektorn använder sig av. Svensk Försäkring publicerar varje kvartal 
på sin webbplats statistik om försäkringsmarknaden. Statistiken är en samman-
sättning av liv- och skadeförsäkringsstatistik som grundar sig på uppgifter från 
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främst försäkringsföretag, men även från FI och Statistiska Centralbyrån, och 
den är från och med 2017 fritt tillgänglig. 
 
När det gäller 1 § 1 lagen (2008:585) om gruppundantag för vissa konkurrens-
begränsande avtal inom försäkringssektorn har FI identifierat två olika under-
sökningar som är ett resultat av branschsamarbete. Det första samarbetet är den 
så kallade dödlighetsundersökningen, som genomförs på uppdrag av Försäk-
ringstekniska Forskningsnämnden (FTN) under branschorganisationen Svensk 
Försäkring. Den senaste dödlighetsundersökningen (DUS14) är en studie av 
livslängder och dödlighet av försäkrade i Sverige baserade på data under åren 
2001–2012 och tillhandahåller prognoser för åren 2014–2070. Det andra sam-
arbetet är den så kallade sjuklighetsundersökningen, Sjuklighetsundersökning 
inom svensk försäkring – insjuknande och avveckling 2000–2007, som publi-
cerades 2011, på uppdrag av FTN. För närvarande pågår arbetet med en ny 
sjuklighetsundersökning, baserad på aktuella data, som beräknas kunna färdig-
ställas under 2017.  
 
Tillgången till ovan nämnda undersökningar bidrar till säkrare beräkningsun-
derlag för de försäkringstekniska avsättningarna. Företagen hänvisar i sina  
försäkringstekniska riktlinjer till denna statistik, vilken även FI använder sig av 
för att kontrollera motsvarande beräkningar. Ett välgrundat beräkningsunderlag 
är enligt FI:s mening också värdefullt utifrån ett konsumentperspektiv, då det 
ytterst kan förhindra onödiga kostnader för försäkringstagarna och motverka 
risken för bristfälligt försäkringsskydd. Den nämnda dödlighetsundersökningen 
har vidare betydelse för Finansinspektionen som underlag för Finansinspekt-
ionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder. Dessa  
föreskrifter gäller beräkning av kapitalvärdet av pension som arbetsgivare har 
utfäst.  
 
FI utgår från att lagförslaget inte äventyrar det fortsatta genomförandet av 
framför allt dödlighetsundersökningen och sjuklighetsundersökningen. FI  
bedömer vidare att det är av värde för det fortsatta lagstiftningsarbetet att ytter-
ligare beakta förhållandena på den svenska försäkringsmarknaden och värdet 
för det allmänna av vissa former av samarbete mellan försäkringsföretagen. 
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