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Föreskrifter och allmänna råd 
om villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett 
försäkringsföretag; 
 
beslutade den 16 juni 2014. 
 
Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 2 § 12 och 3 § för-
säkringsrörelseförordningen (2011:257), och lämnar allmänna råd. 
 

Tillämpningsområde 

1 §  Den som ska tjänstgöra som aktuarie i ett försäkringsföretag enligt 5 kap. 14 § 
försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska uppfylla de krav som anges i 2–6 §§. 
 

Språkkunskaper 

2 §  En aktuarie ska ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att förstå de 
delar av regelverket om försäkring som är av betydelse för uppgifterna som ingår i 
befattningen som aktuarie och som i övrigt är lämpliga med hänsyn till 
omfattningen och arten av företagets verksamhet.  
 

Utbildning 

3 §  En aktuarie ska vid ett svenskt universitet eller en svensk högskola ha fullgjort 
en grundutbildning som innehåller minst 120 högskolepoäng i matematik och 
matematisk statistik, varav minst 45 högskolepoäng i vardera ämnet. Grundutbild-
ningen ska därutöver ha kompletterats med en masterexamen i försäkrings-
matematik. 
 
Utbildningen enligt första stycket ska innehålla eller vara kompletterad med 
 
1. fullgjorda kurser i svensk försäkringsredovisning och svensk försäkringsjuridik, 
och  
2. fullgjorda kurser i försäkringsmatematik och finansiell matematik av sådan om-
fattning som är lämplig med hänsyn till de uppgifter som ingår i befattningen samt 
omfattningen och arten av företagets verksamhet. 
 

Allmänna råd 

Om aktuariens uppgifter avser livförsäkring med inslag av sparande bör de 
fullgjorda kurserna omfatta kurser i livförsäkringsmatematik och finansiell 
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matematik. Om aktuariens uppgifter avser riskförsäkring inom livförsäkring, 
bör de fullgjorda kurserna omfatta sakförsäkringsmatematik. 

 
Om aktuariens uppgifter avser skadeförsäkring bör de fullgjorda kurserna 
omfatta kurser i sakförsäkringsmatematik. Om aktuariens uppgifter avser 
skadelivräntor bör de fullgjorda kurserna omfatta livförsäkringsmatematik.   

 
4 §  En aktuarie kan uppnå motsvarande kunskaper enligt 3 § genom att ha fullgjort 
en annan likvärdig utbildning vid ett universitet eller en högskola i Sverige eller 
utomlands. En sådan utbildning kan också ha anordnats av en aktuarieförening. 
 

Allmänna råd 

Utbildningen kan t.ex. innehålla en äldre examen i matematisk statistik eller 
en civilingenjörsutbildning. 
 

Utbildning under tjänstgöringstiden 

5 §  En aktuarie ska löpande se till att hans eller hennes insikt är lämplig med 
hänsyn till de uppgifter som ingår i befattningen samt omfattningen och arten av 
företagets verksamhet, och om det behövs vidareutbilda sig. Aktuariens insikt ska i 
relevanta delar hålla en god internationell standard. 
 

Erfarenhet 

6 §  En aktuarie ska vid tidpunkten då han eller hon tillträder befattningen under 
minst tre av de senaste sju åren ha arbetat praktiskt med sådana arbetsuppgifter 
som ingår i befattningen.  
 

Undantag från krav på behörighet 

7 §  Finansinspektionen får efter skriftlig ansökan besluta om undantag från 2–
6 §§, om det finns särskilda skäl. 
 
_______________ 
 
1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2014, då 
Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:19) om villkor för att en aktuarie ska 
få tjänstgöra på ett försäkringsföretag ska upphöra att gälla. 
 
2. En aktuarie som vid tidpunkten då dessa föreskrifter och allmänna råd träder i 
kraft uppfyller kraven enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:19) om 
villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsföretag är fortsatt 
behörig under sitt befintliga uppdrag. 
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3. En aktuarie som vid tidpunkten då dessa föreskrifter och allmänna råd träder i 
kraft fått dispens från kraven enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 
2011:19) om villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsföretag 
får fortsätta att tjänstgöra som aktuarie under den tid som beslutet om dispens 
avser. 
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