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Abstract 

Denna uppsats undersöker de operativa och finansiella konsekvenserna hos skadeförsäkrings-

bolag efter förvärv genom en fallstudie av Codan A/S:s förvärv av Trygg-Hansa Försäkrings-

aktiebolag (publ) och Sampo Oyj:s förvärv av If Skadeförsäkring Holding AB (publ). Genom 

att utreda målbolagens operativa och finansiella ställning före och efter transaktionerna och 

jämföra deras utveckling med ett jämförelsebolag och branschen i övrigt företas sedan en  

analys avseende de konsekvenser transaktionerna haft.  

Nyckelord: Skadeförsäkringsbolag, Förvärv, Konsekvenser, Nyckeltal, Synergi  
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1. Introduktion 

 

Inledningsvis kommer en översiktlig beskrivning ges över skadeförsäkringsbranschen, med 

fokus på svenska förhållanden, och vissa av de förändringar som denna genomgått från och 

med 90-talet. Avslutningsvis kommer problematisering och syfte att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

I modern tid har förekomsten av förvärv och sammanslangningar varit avsevärt högre än vad 

tidigare varit fallet (Seth et al., 2000; Angwin, 2007). Detta är något som återspeglas inom 

skadeförsäkringsbranschen där ökad konsolidering och förvärvsaktivitet kan skönjas i 

exempelvis Japan, USA och vissa EU-länder (Okura & Yanase, 2012; Cummins & Rubio-

Misas, 2006). Vad gäller den svenska försäkringsbranschen
1
 har de största försäkrings-

bolagen, under de senaste femton åren, innehaft en likartad gemensam andel av de totala 

premieinkomsterna medan antalet försäkringsbolag minskat med över 40 procent (Svensk 

Försäkring, 1998; Svensk Försäkring, 2013). Vidare har de marknadsledande 

försäkringsbolagen, i varierande omfattning, under denna period förvärvat andra svenska 

försäkringsbolag. Följande tabell kan tas till utgångspunkt för större försäkringsbolags-

transaktioner (ej inräknat sammanslagningar eller köp av försäkringsportföljer) under den 

ovan nämnda perioden: 

Förvärvande bolag Målbolag (förvärvsår inom parantes) Antal 

Länsförsäkringargruppen Svenska Brand (2001) 1 

Trygg-Hansa Aktsam (1998), Holmia (1999), Sveland sak (2010; 

majoritetsandel) 

3 

Folksam Tre Kronor (2007)  1 

If Volvia (2001) 1 

Milestone (ISL) Moderna försäkringar (2007) 1 

                                                
1 Då uppsatsen endast behandlar skadeförsäkringsbolag menas i fortsättningen ”skadeförsäkringsmarknaden”, 

”skadeförsäkringsbolag ”och liknande istället för ”försäkringsmarknaden, ”försäkringsbolag” osv.  
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Tryg (DK) Moderna försäkringar (2009) 1 

Codan (DK) Trygg-Hansa (1999) 1 

Sampo (FIN) If (2004) 1 

Sammanlagt antal transaktioner: 10 

Tabell 1. 

Tabell 1 visar även att ägarförhållandena för vissa marknadsledande försäkringsbolag präglats 

av ökad internationalisering. Trygg-Hansa, If och Moderna Försäkringar, vilka tillsammans 

innehar knappa 40 procent av de totala premieintäkterna i Sverige, har i dagsläget utländska 

ägare eller verkar som en filial åt ett utländskt moderbolag (Svensk Försäkring, 2013). Vidare 

kan det noteras att den inre europeiska marknaden står inför en stor regulatorisk omvälvning i 

form av Solvens II-direktivet (2009/138/EC) som kommer att medföra en utökad 

harmonisering mellan medlemsstaternas regelverk och även syftar till att bidra till en högre 

grad systematisk stabilitet. Samtidigt som harmoniseringen öppnar upp för en mer integrerad 

europeisk marknad kommer direktivets implementering och verkställighet innebära stora 

utmaningar för försäkringsbolagen för att kunna tillfredsställa de utökade regulatoriska kraven 

vilket i sig skulle kunna gynna resursstarka större bolag (Ayadi, 2007; Vaissié, 2012). 

Tidigare forskning har påvisat att faktorer som påverkar antalet försäkringsbolag är 

omfattningen av försäkringsmarknadens reglering samt huruvida marknaden är mjuk 

alternativt hård, med det förra tillståndet positivt korrelerat till ett ökat antal försäkringsbolag 

och vice versa (Kelly et al., 2012). Vidare har det framförts att det är tillräckligt att en 

försäkringsmarknad, där det råder fri premiesättning, är mättad för att en konsolidering av 

denna ska komma att ske (Okura & Yanase, 2012). Sammanfattningsvis går det att konstatera 

att försäkringsbranschens struktur och komposition genomgått förändringar och att det 

alltjämt finns skäl till att anta att denna utveckling med sammanslagningar och förvärv 

kommer att fortgå. 

 

1.2 Problematisering 

På grund av den ökning av sammanslagningar och förvärv som skett har det tidigare i stor 

utsträckning förekommit forskning som behandlat dessa transaktioner. Denna forskning har i 

sin tur har präglats av olika perspektiv och ansatser (jfr. exempelvis Berkovitch & Narayan, 

1993, med Jagersma, 2005). Den verksamhet försäkringsbolag bedriver skiljer sig dock i 
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många avseenden markant från andra affärsverksamheter. Grunden till detta beror på dess 

aktuariska karaktär. Vidare kräver försäkringsverksamhetens art, dess betydelse för 

privatpersoner, företag och det finansiella systemet ett stort antal särskilda regleringar som 

behandlar alltifrån försäkringsbolagens förhållande mot kunder, kapitalförvaltning och tillsyn. 

På grund av det ovan sagda är det således inte särskilt förvånande att det anförts att vissa 

faktorer som kan vara ledande vid förvärv och sammanslagningar, som exempelvis 

produktionsfördelar och andra operativa effektivitetsvinster, inte nödvändigtvis gör sig 

gällande i lika stor utsträckning för dessa bolag (Amel et al., 2004; Chamberlain & Tennyson 

1998). Bilden som ges av de studier som utrett sammanslagningar och förvärv hos 

försäkringsbolag är dock inte ensidig. Vissa studier har tvärtemot pekat på faktorer som 

avgörande för förekomsten av dessa transaktioner vilka bättre överensstämmer med sådana 

studier som inte särskilt behandlat försäkringsbranschen (jfr. exempelvis Okura & Yanase, 

2012 och Cummins & Rubio-Misas, 2006 med Jagersma, 2005). På grund av den osäkerhet 

som finns kring drivkrafterna vid förvärv av försäkringsbolag råder det därmed även 

osäkerhet kring vilka konsekvenserna hos de enskilda försäkringsbolagen kan väntas bli. 

  

1.3 Syfte 

Syftet med denna framställning är att undersöka operativa och finansiella konsekvenser som 

uppstår hos ett sakförsäkringsbolag efter att bolaget förvärvats. Särskild vikt att ägnas åt att 

utreda målbolagens operativa och finansiella ställning före och efter transaktionen med hjälp 

av en nyckeltalsanalys. Denna nyckeltalsanalys kommer sedan att ligga grund för en 

diskussion med syfte att sammankoppla de resultat som erhållits med tidigare forskning på 

området. 
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2. Teori 

 

Inledningsvis kommer i detta avsnitt litteratur som mer generellt studerat olika typer av 

förvärv att presenteras översiktligt. Vidare kommer vissa relevanta studier som särskilt 

behandlat försäkringsbolag presenteras. Avslutningsvis kommer en diskussion att föras med 

syfte att koppla samman avsnittets olika delar.  

 

2.1 Tidigare litteratur och vikten av operativa vinster efter förvärv 

Som inledningsvis nämnts i uppsatsen har den forskning som i olika avseenden behandlat 

sammanslagningar och förvärv varit omfångsrik. Att därför en genomföra en presentation, om 

än översiktlig, av de olika ansatser som anlagts på området torde därför inte göras med fördel 

i denna framställning. Som exempel på vissa tidigare studier vilka särskilt behandlat och 

sammanställt rön från tidigare forskning kan dock Shimizu et al. (2004) och Angwin (2007) 

nämnas.  

Av särskilt intresse för denna framställning är de resultat som framkom i en extensiv studie 

(Jagersma, 2005) över förvärv i Europa som bland annat utgick ifrån forskningsfrågan om 

varför utländska företag förvärvades. Frågan besvarades med att de främsta anledningarna var 

att transaktionerna utgjorde ett sätt för förvärvaren att åstadkomma economies of skills 

(möjligheten till utvecklandet och utbyte av kompetenser, färdigheter osv. mellan bolagsdelar) 

och economies of scale (olika typer stordriftsfördelar). Denna typ av resonemang kan även 

återfinnas hos Gupta & Govindarajan (2000) vilka, i sammanhanget internationella förvärv, 

framförde att avgörande för hur framgångsrikt ett förvärv av en stark lokal aktör blir är 

huruvida det finns ett utrymme för economies of scale mellan det förvärvande bolaget och 

målbolaget. Vad gäller förvärv av mindre lokala aktörer framhöll Gupta & Govindarajan 

(2000) istället att mest betydelsefullt för hur lyckad transaktionen blir är de möjligheter som 

finns för att överföra färdigheter och kompetenser till målbolaget. Det bör betonas att vikten 

av dessa typer av fördelar vid förvärv är något som genomgående betonats inom den litteratur 

som behandlat förvärv ur ett ledningsstrategiskt perspektiv (Angwin, 2007). 
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2.2 Tidigare studier som särskilt behandlat konsolidering och förvärv i 

försäkringsbranschen 

Som ovan nämnts har det anförts att antalet försäkringsbolag på en marknad är beroende av 

försäkringscykeln (Kelly et al., 2012) och att det finns ett ekvilibrium vad gäller antalet 

försäkringsbolag, om vissa förutsättningar är uppfyllda (Okura & Yanase, 2012). Den 

underliggande förklaringen för den senare ståndpunkten anses vara att vid en mättad 

försäkringsmarknad tvingas försäkringsbolag, för sin egen överlevnad, slå ihop sig med andra 

försäkringsbolag för att hamna i en bättre position genom de fördelar som ges via economies 

of scale (Okura & Yanase, 2012). I en studie som berörde den spanska försäkringsmarknaden 

användes, i likhet med den sistnämnda studien, en modell för att uppskatta förutsättningarna 

för konsolidering genom att utgå från bolagens effektivitet som i sin tur kunde härledas från 

koncepten ”teknisk effektivitet”, det vill säga att den aktuariska verksamheten blivit mer 

gynnsam, och ”skaleffektivitet” (Cummins & Rubio-Misas, 2006). Mot de resultat som 

framkommit i de två sistnämnda studierna kan invändas att det vid en studie som undersökt 

konsolidering och effektivitet inom den finansiella sektorn anfördes, särskilt avseende 

försäkringsbolag, att det finns en osäkerhet kring den eventuella förekomsten av economies of 

scale och economies of scope samt i vilken utsträckning dessa effekter var beroende av 

bolagens storlek (Amel et al., 2004).  

En studie som fokuserade på ”finansiell synergi” som motivationsfaktor för 

sammanslagningar och förvärv i försäkringsbranschen genomfördes av Chamberlain & 

Tennyson (1998). I ett urval av transaktioner mellan försäkringsbolag observerades bland 

annat likviditet, solvens och ”premiumleverage” (vilka ansågs vara mått som illustrerade 

förekomsten av finansiell synergi) hos målbolaget under en period före och efter förvärvet. 

Ytterligare ett antal nyckeltal observerades vilka skulle mäta förekomsten av operativ synergi, 

för att på så sätt kunna särskilja fall där enbart finansiell synergi förekommit. Den 

underliggande teoretiska grunden för studien var antagandet om att företags kapitalstruktur 

och finansieringslösningar delvis beror på informationsasymmetrier mellan bolagen och 

kapitalmarknaderna: företag med goda framtida utsikter kan vara motvilliga att nyttja externt 

kapital vilket skapar ett slags snedvridet urval – bolagen kan anse att kostnaden för det 

externa kapitalet är för hög i förhållande till bolagets framtida intäktspotential och hoppas 

istället generera kapital internt (Myers & Majluf, 1984). Chamberlain & Tennyson (1998) 

menade att den informationsasymmetri som finns sinsemellan olika försäkringsbolag är 
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mindre än den mellan ett försäkringsbolag och kapitalmarknaden i övrigt. Detta skulle i sin tur 

innebära att försäkringsbolag är bättre på att bedöma andra försäkringsbolags utsikter och att 

de därmed även besitter möjligheten att själva utnyttja detta informationsöverertag genom att 

förvärva försäkringsbolag som befinner sig i den ovan beskrivna situationen. Det bör noteras 

att Chamberlain & Tennyson (1998) uppmärksammade att även om möjligheterna för 

finansiell och operativ synergi inte behöver vara ömsesidigt uteslutande finns det likväl en 

skillnad i hur ett förvärv kan komma att påverka de studerade nyckeltalen. Ett förvärv som är 

huvudsakligen motiverat av finansiella skäl borde främst dock påverka bolagets soliditet och 

hävstångspositionering. Ett förvärv som även, eller främst, är motiverat av operativ synergi 

borde i sin tur istället påverka de operativa beståndsdelar och komponenter i företaget som är 

avgörande för resultatet. I sin tur kan detta även påverka de finansiella måtten, dock är det 

fullt möjligt att påverka dessa genom exempelvis nyemissioner eller kapitaltillskott. 

Sammanfattningsvis menade Chamberlain & Tennyson (1998) att det fanns stöd för att 

finansiell synergi utgjorde ett primärt motiv vid dessa transaktioner och att detta i synnerhet 

gällde under en period med rådande kapitalbrist.  

  

2.3 Diskussion avseende orsaker och konsekvenser av transaktioner 

Vad gäller de studier som använder sig av modeller för att förutse huruvida en konsolidering 

av marknaden bör ske eller ej och vilka nämnts under avsnitt 2.2 (Cummins och Rubio-Misas, 

2006; Okura & Yanase, 2012) betonar dessa snarare förutsättningar på försäkringsmarknaden 

alternativt hos bolagen själva som kan fungera som drivkrafter för förvärv än att intressera sig 

för förhållandena i de enskilda transaktionerna. I likhet med Gupta & Govindarajan (2000) 

pekar dessa på en viss typ av vinster vilka kan uppnås genom förvärv och sammanslagningar 

för bolag som är operativa till sin karaktär. Detta överensstämmer följaktligen även väl ihop 

med de resultat vilka Jagersma (2005) funnit och vad som tycks vara en relativt vedertagen 

uppfattning inom litteratur vilka behandlat förvärv och sammanslagningar ur ett strategiskt 

perspektiv (Angwin, 2007). 

Den studie som genomfördes av Chamberlain & Tennyson (1998) kan sägas skilja sig från de 

andra studier vilka inledningsvis behandlades under avsnitt 2.2 i det avseende att den utgår 

från ett relativt snävt motiv, finansiell synergi, vars förekomst sedan kopplades samman med 

händelsen om övergripande kapitalbrist på försäkringsmarknaden. Till skillnad från övriga 
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studier betonar inte Chamberlain & Tennyson (1998) economies of scale och andra operativa 

vinster som drivkraft för förvärv av försäkringsbolag, istället lyftes målbolagens 

underkapitalisering och de förvärvande bolagens möjligheter att identifiera potential i 

målbolagen vid ökad kapitalisering.  

 I det fall de stordriftsfördelar vilka Amel et al. (2004) angivit förekommer i mindre 

utsträckning hos försäkringsbolag framstår Chamberlain & Tennysons (1998) resonemang 

som mer övertygande. 

Sammanfattningsvis kan, något generaliserande, två olika synsätt skönjas bland de studier 

vilka särskilt behandlat försäkringsbolag där skillnaden ligger i vilka de underliggande 

faktorerna bakom förekomsten av förvärv mellan försäkringsbolag. Som ovan nämnts kan 

Cummins & Rubio-Misas (2006) och Okura & Yanase (2012) anses vara bättre 

överensstämmande med den litteratur som presenterats under avsnitt 2.1. Till stöd för detta 

påstående kan erinras om att Jagersma (2005) menade att endast en procent av de 

transaktioner som undersökts haft ett finansiellt motiv vilket stämmer mindre väl överens med 

det resonemang Chamberlain & Tennyson (1998) fört samt, i en mer begränsad utsträckning, 

Amel et al. (2004). I och med att den underliggande teoretiska förklaringen till de faktorer 

vilka anses bidragande till förvärv av försäkringsbolag inte är enhetlig borde det därmed även 

finnas avvikelser avseende vilka konsekvenser som typiskt sett kan förväntas uppkomma hos 

försäkringsbolagen efter transaktionerna.  
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3. Metod 

 

Detta avsnitt kommer att först att behandla studiens urval och bortfall för att sedan behandla 

valet av forskningsmetod. Vidare kommer en diskussion att föras kring den valda metodologin 

samt avslutningsvis presentera ramverket för uppsatsen. 

 

3.1 Urval och bortfall 

Under avsnitt 1.1 presenterades tabell 1 med sammanlagt tio stycken försäkrings-

bolagsförvärv. För att kunna studera bolagen på ett tillfredsställande sätt, enligt den metod 

vilken kommer att presenteras mer ingående nedan, är det dock mer eller mindre en 

förutsättning att målbolaget inte absorberas hos förvärvaren. Vidare krävs att bolaget varit 

verksamt ett antal år samt att det finns möjlighet att studera årsredovisningar efter 

förvärvstillfället. Om ett och samma bolag skulle förekomma som målbolag vid ytterligare ett 

förvärvstillfälle efter den ursprungliga transaktionen vore detta, förutsatt att förvärvstillfällen 

ligger nära varandra i tiden, en försvårande faktor. Med beaktande av dessa förutsättningar 

exkluderas samtliga förvärv utom i två fall: Codan A/S:s (Codan) förvärv av Trygg-hansa 

Försäkringsaktiebolag (publ) och Sampo Oyj:s (Sampo) förvärv av If Skadeförsäkring 

Holding AB (publ). Det bör dock noteras att Sampos förvärv av If skadeförsäkring i många 

avseenden avviker från de övriga transaktionerna. Dels var Sampo vid tillfället för förvärvet 

redan minoritetsägare i det holdingbolag som utgjorde målbolaget (efter det att 

minoritetsposten utgjorde köpeskillingen för Sampos tidigare helägda försäkringsbolag), dels 

ägde detta holdingbolag ett antal dotterbolag som tillsammans bedrev 

skadeförsäkringsverksamhet, i en omfattande utsträckning, med en långt större geografisk 

spridning än övriga målbolag som angetts tabell 1.  

Likväl är dock de båda transaktionerna representativa och intressanta i andra avseenden. De 

förvärvande bolagen var antingen försäkringsbolag eller hade sedan tidigare starka 

ägarintressen inom denna bransch. Detta innebär att de alltjämt befann sig i en sådan position 

att de borde, i enlighet med vad Chamberlain & Tennyson (1998) påvisat, befinna sig i en 
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sådan position där informationsasymmetrin är lägre än i förhållande till kapitalmarknaden i 

övrigt. På grund av detta borde det finnas ett utrymme för att finansiell synergi skulle utgjort 

bidragande faktor i någotdera av förvärven (utöver den utsträckning vilket detta normalt kan 

anses gälla, jfr. vad som ovan anförts avseende denna studie). I led med detta bör anmärkas att 

trots att Sampos skadeförsäkringsverksamhet redan var en del av det bolag från vilket övriga 

aktieägares andelar förvärvades kan det givetvis ändå varit betingat av att det exempelvis 

ansetts ha funnits goda möjligheter till operativa effektiviseringar (jfr. Porter, 1987). 

Ytterligare en observation som bör göras i sammanhanget är att de bägge bolagen har haft en 

stark marknadsposition på åtminstone en av de marknader där de varit verksamma. Detta 

innebär förvisso att de inte är bolag som ligger nära medianbolaget vad gäller exempelvis 

premievolym eller antal anställda. Likväl anser jag att det kan finnas ett egenvärde i att 

särskilt undersöka bolag vilka befunnit sig i en marknadsledande position vars agerande och 

ställning i övrigt kan ha stor påverkan bland konsumenter och andra aktörer på marknaden.  

 

3.2.1 Val av metod 

Uppsatsen kan delvis sägas vara av kvalitativ art: urvalet är litet och icke-slumpmässigt, målet 

med uppsatsen kan främst sägas vara att bidra med förståelse och analysen kommer att vara 

induktiv (jfr. Merriam, 1993). Ett uttryck för detta är bland annat att forskningsfrågan inte 

formulerats på ett sådant sätt att besvara hypoteser.  

För att tillgodose uppsatsens syfte kommer dock en metod att användas som delvis bygger på 

den ansats vilken tidigare använts i en kvantitativ studie (Chamberlain & Tennyson, 1998). 

Dataunderlaget kommer att hämtas från årsredovisningar för målbolagen i de båda 

transaktionerna, ett jämförelsebolag (Folksam ömsesidig sakförsäkring) samt branschdata för 

den svenska skadeförsäkringsbranschen. Följaktligen kommer framställningen enbart att utgå 

från sekundärdata. 

Ett antal nyckeltal, se nedan för en närmare presentation, relevanta för försäkringsbranschen 

och forskningsfrågan kommer att beräknas från de aktuella målbolagen och 

jämförelsebolagets årsredovisningar. Dessa kommer att sammanställas avseende följande 

räkenskapsår för respektive målbolag och jämförelsebolaget: året då förvärvet ägde rum, de 

tre föregående räkenskapsåren och de tre efterföljande räkenskapsåren. Vidare kan 



Uppsala Universitet                            Operativa och finansiella konsekvenser 

Kandidatuppsats  vid förvärv av skadeförsäkringsbolag 

  Joseph Eriksson 

 

14 

 

nyckeltalen kategoriseras på så sätt att de huvudsakligen ger indikationer om eventuell 

finansiell synergi eller operativ synergi. 

Syftet med att sammanställa nyckeltal för jämförelsebolaget är att bidra med en ökad 

förståelse för målbolagens utveckling efter förvärvet. Det kan argumenteras att det är 

vanskligt att jämföra ett ömsesidigt bolag med vinstdrivande försäkringsaktiebolag. Valet av 

jämförelsebolag är dock en konsekvens av att antalet jämförbara försäkringsbolag som 

bedriver försäkringsverksamhet i den aktuella marknaden är begränsat. På grund av det ovan 

sagda kommer även branschdata att användas i ett kompletterande syfte. De bolag vars 

uppgifter ingår i branschdatan är försäkringsbolag som klassificerats som riksbolag och större 

lokala försäkringsbolag (förutom det aktuella målbolaget och jämförelsebolaget under 

respektive transaktion) vilka står under Finansinspektionens tillsyn. Dessa uppgifter har 

hämtats från Svensk Försäkrings årliga sammanställningar över resultat- och balansräkningar. 

Det bör dock beaktas att oavsett vilka jämförelseparametrar som används är det inte 

nödvändigtvis den eventuella skillnaden mellan bolagen som är mest intressant, något som 

torde stämma i synnerhet då ett mindre och större bolag jämförs, utan snarare kan 

utvecklingen i sig vara av störst intresse (jfr. Svensk Försäkring, 1991). 

Utöver ovan nämnda nyckeltalsanalys kommer även målbolagen årsredovisningar som ligger 

till grund för nyckeltalsanalysen att studeras. Detta syftar till att närmare utröna bolagens 

ställning och position innan förvärvet och få vetskap om eventuella kapitaltillskott och andra 

åtgärder som företagits efter transaktionerna vilka kan bidra till framställningens syfte. 

Förekomsten av dessa handlingar (eller avsaknaden av dessa) kommer sedan att redogöras för 

och beaktas i den avslutande analysen för varje transaktion med utgångspunkt i 

framställningens syfte. Däremot kommer förekomsten av handlingar som inte torde vara 

direkt relaterade till förvärven, utan snarare är att hänföra till exogena fenomen, inte 

behandlas. Ett sådant agerande skulle exempelvis kunna bestå av premiehöjningar inom ett 

affärsområde till följd av en ogynnsam skadeutveckling. Detta då det lätt skulle leda till ett 

överflöd av information av detta slag samt att nyckeltalen vilka mäter operationell effektivitet 

torde vara mer funktionella i detta avseende. 

3.2.2 Presentation av nyckeltal 

Vad gäller själva valet av nyckeltal är som ovan nämnts utgångspunkten de nyckeltal som 

tidigare använts av Chamberlain & Tennyson (1998) i sin studie. Det kan noteras att flertalet 
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av dessa nyckeltal återfinns, antingen i identisk eller också likartad skepnad, i en skrivelse 

tidigare antagen av Sveriges Försäkringsförbund: ”Gemensamma nyckeltal i 

försäkringsbolagens års-redovisningar” (Svensk Försäkring, 1991). Syftet med skrivelsen var 

att skapa en enhetlig definition av nyckelvärden som bland annat skulle vara ”intressanta från 

jämförelsesynpunkt mellan svenska bolag” (Svensk försäkring, 1991). Det bör dock 

observeras att jag likväl gjort ett urval av de nyckeltal som tidigare använts och även 

genomfört vissa modifieringar av dessa. Trots dessa ändringar borde nyckeltalen likväl på ett 

tillfredsställande sätt kunna användas för att återge de samband vilka de avser illustrera. 

Nyckeltalen borde med beaktande av vad som ovan anförts anses vara väl förankrade 

samtidigt som de bör anses vara ändamålsenliga för uppsatsens syfte. Avslutningsvis vill jag 

även poängtera att det enbart är de definitioner som nedan ges vilka kommer att användas 

framöver i framställningen. 

Finansiella nyckeltal: 

Solvens = (beskattat eget kapital + (obeskattade reserver – latent skatt)) / (balansomslutning) 

Det här nyckeltalet visar förhållandet mellan eget kapital och balansomslutningen. 

Solvensgraden visar den andel av balansomslutningen som inte är nödvändig för betalning av 

skulder eller andra förpliktelser. Desto högre solvensgrad, desto mindre är risken att bolaget 

skulle behöva gå i konkurs. 

Konsolideringsgrad = (beskattat eget kapital + (obeskattade reserver – latent skatt)) / 

(premieinkomst för egen räkning)  

Sambandet mellan eget kapital och premieinkomst för egen räkning påvisar 

konsolideringsgraden, vilket är det utrymme bolaget har för att teckna ytterligare 

försäkringsförbindelser: en låg konsolideringsgrad innebär att kapaciteten för nyteckningar är 

låg. 

Reservhävstång = (försäkringsersättningar för egen räkning) / (beskattat eget kapital + 

(obeskattade reserver– latent skatt)) 

Detta nyckeltal påvisar bolagets förmåga att motstå osedvanligt stora förluster och felaktiga 

ersättningsprojiceringar. Om finansiell synergi utgör ett viktigt motiv borde konsoliderings-

grad och reservhävstången vara låg respektive hög före transaktionen för att därefter öka 
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respektive sjunka. Något liknande kan sägas om bolagets solvens: är bolaget i en prekär 

finansiell situation torde även denna komma att öka efter förvärvet. (Chamberlain & 

Tennyson, 1998)  

Utöver dessa tre nyckeltal kommer även förändringen av bolagens premieintäkt att beräknas 

för den aktuella perioden. Detta för att ge en utökad förståelse avseende bolagets finansiella 

positionering: ett företag med hög tillväxt och låg reservstyrka är mer fördelaktigt positionerat 

än ett bolag med både låg tillväxt och låg konsolideringsgrad.  

Operativa nyckeltal: 

Skadegrad = (försäkringsersättningar för egen räkning) / (premieintäkt för egen räkning) 

Bolagets skadegrad ger en indikation på hur pass väl försäkringsbolaget hanterar 

teckningsrisk. En relativt låg skadegrad är nödvändig för att bolaget på lång sikt ska kunna 

hålla sig lönsamt. Om bolaget blivit bättre på att projicera risker vid vissa former av 

försäkringsavtal borde det synas i detta nyckeltal. 

Driftkostnadsgrad = (driftskostnader) / (premieintäkt för egen räkning) 

Om exempelvis bolaget administrativa kostnader minskar och economies of scale och andra 

stordriftsfördelar uppnås borde det återspeglas i bolagets driftkostnadsgrad som hanterar 

kostnader för bolaget som inte är knutna till försäkringstekniska aspekter.  

Portföljavkastningsgrad = (kapitalavkastning, intäkter) / (premieintäkt för egen räkning) 

Det avslutande nyckeltalet, portföljavkastningsgrad, ger en indikation på eventuella 

förändringar av bolagets kapitalförvaltning samt dess ekonomiska betydelse för 

försäkringsbolagets resultat och därmed även dess roll i bolagets kapitalstruktur. 

Vad gäller de nyckeltal som presenterats i detta avsnitt bör anmärkas att förvisso är det alltid 

önskvärt för ett försäkringsbolag att ha en låg skadegrad eller driftkostnadsgrad. Att säga 

något lika definitivt avseende de andra nyckeltalen om vad som är bra eller dåligt för bolaget 

låter sig inte göras. Något som i sig skulle kunna anses vara en brist (jfr. Catasús, 2008). 

Likväl borde detta inte minska deras användbarhet för att tillsammans med andra parametrar 

kunna ge en bättre insikt avseende bolagens positionering. När nyckeltalen presenteras nedan 

kommer dessa att ackompanjeras av den förändring som skett i medelvärdet för de tre åren 
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innan transaktionsåret i jämförelse med medelvärdet för de tre år som följer transaktionsåret. 

P-värde som erhålls från ett dubbelsidigt t-test (då vi på förhand inte har överensstämmande 

uppgifter om vilka förändringar vi har att vänta oss) kommer även att presenteras. Det bör 

dock uppmärksammas att exempelvis organisatoriska omstruktureringar vilka skulle kunna 

påverka nyckeltalens utveckling kan företas under år två efter förvärvet och kanske får effekt 

först under år tre vilket där med gör en jämförelse mellan medelvärden för perioderna något 

missvisande: därför kommer särskild vikt att fästas vid den indikerade utvecklingen. 

 

3.3 Diskussion kring vald metodologi 

Kritik mot studiens utformning och metodologi kan göras i flera avseenden. Vad gäller 

urvalet har jag ovan adresserat varför studien endast kommer att behandla två stycken företag. 

Ett sätt att kringgå detta skulle ha varit att inte enbart utgå från bolag med verksamhet på den 

svenska försäkringsmarknaden. Mot detta kan invändas att syftet med framställningen inte är 

att på något sätt ge konklusiva svar utan snarare nyansera och sammankoppla vad som ovan 

anförts i det teoretiska avsnittet med fokus på skadeförsäkringsbranschen. Utöver detta finns 

det självklart ytterligare begränsningar sammanhörande framställnings art avseende 

tidsåtgång och utrymme. 

I en del tidigare studier har författarna valt att undersöka det förvärvande bolagets finansiella 

ställning, eller rättare sagt dess aktieutveckling, efter förvärvet för att på detta vis kunna utläsa 

konsekvenser av transaktionen (se exempelvis Berkovitch & Narayanan, 1993). Detta skulle 

givetvis kunnat vara ett alternativ: antingen som ett substitut eller som ett komplement till att 

enbart lägga fokus på målbolagen. Det problem jag främst ser med att utgå från enbart det 

förvärvande bolaget är att detta torde lämpar sig mindre väl ihop syftet för framställningen då 

distinktionen mellan operativa och finansiella konsekvenser saknas. Att inkludera denna typ 

av data som ett komplement till en studie över målbolag tror jag inte i övrigt tillför särskilt 

mycket ytterligare information. Bland annat då det alltid finns en risk att målbolaget aktiekurs 

och ställning i övrigt påverkas av faktorer som inte är relaterade med förvärvet. Vidare finns 

även risken att marknaden felbedömer köpet.  

Vad gäller valet av att enbart använda sig av årsredovisningar kan sägas att genom att utgå 

från dokument erhålls åtminstone stabilitet (Merriam 1993) även om årsredovisningarna i sig i 

olika avseenden kan vara förenade med brister (Francis & Schipper, 1999). Risken för att 
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försäkringsbolagen genom en snedvridande internprissättning påverkat deras räkenskaper 

torde åtminstone vara något mer begränsad på grund av verksamhetens aktuariska karaktär. 

 

3.4 Uppsatsens ramverk 

Som ovan nämnts kommer dataunderlaget att insamlas från årsredovisningar; dels data som 

erhålls genom användandet av nyckeltal som tidigare använts av Chamberlain & Tennyson 

(1998) och dels data som utvinns genom att studera förvaltningsberättelserna för att hantera 

kapitaltillskott och liknande åtgärder. Den data som erhålls från dessa två delar kommer sedan 

ligga grund till en gemensam analys för respektive transaktion samt en avslutande kommentar 

och slutsats med stöd av teorin.  
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4. Empiri och Analys 

 

Nedan kommer de målbolag som utgör urvalet för studien att behandlas vart för sig. I båda 

fallen kommer inledningsvis målbolagets verksamhet innan förvärvet, det förvärvande bolaget 

och uppgifter kring transaktionen att presenteras. Därefter följer data från årsredovisningar 

samt nyckeltal innan en analys ges för förvärvet i fråga. En kortare reflexion avslutar sedan 

avsnittet.  

 

4.1 Codan A/S förvärv av Trygg-Hansa Försäkrings AB 

4.1.1 Aktörerna och deras ställning innan transaktionen 

Trygg-Hansa var vid tidpunkten för dess försäljning ett helägt dotterbolag till Skandinaviska 

Enskilda Banken (S E B). Bolaget bedrev skadeförsäkringsverksamhet inriktat mot 

privatpersoner samt små- och medelstora företag. Huvuddelen av verksamheten var förlagd 

till den svenska marknaden, av vilken cirka femton procent av den totala premieintäkten 

innehades (Svensk Försäkring, 1999). Utöver detta drev bolaget filialer i bland annat 

Danmark och Norge. Mindre än en tiondel av dess direkta premieförsäkringsinkomster var 

dock från en utländsk marknad (Trygg-Hansa, 1999). Förvärvaren, Codan, var ett ledande 

danskt försäkringsbolag vars huvudsakliga ägarandel innehades av det brittiska 

försäkringsbolaget Royal & SunAlliance. Sedan tidigare ägde Codan försäkringsbolaget 

Holmia Försäkring AB (Holmia) på den Svenska marknaden vilket var ett mellanstort 

försäkringsbolag med årliga premieintäkter om cirka 700 MSEK (Svensk Försäkring, 1998).  

Under våren 1999 offentliggjorde S E B sina intentioner att sälja Trygg-Hansa, ett led i 

förberedelserna inför försäljningen var att samla mottagen återförsäkring tillhörande Trygg-

Hansa i en nybildad koncern vilken även förvärvade Trygg-Hansas aktier av Trygg-Hansa 

Industri & Marin Försäkrings AB samt det brittiska Hansa Re & Marine Insurance Company 

och det amerikanska Hansa Holding Corporation. (Trygg-Hansa, 1999) 

4.1.2 Trygg-Hansa efter förvärvet 

Ett par månader efter det att förvärvet ägt rum skedde sedan ytterligare en transaktion: 

samtliga aktier i Holmia förvärvades från Codan av Trygg-Hansa. Vidare företogs en 
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nyemission genom vilken Trygg-Hansa tillfördes 550 MSEK i extra kapital. (Trygg-Hansa, 

1999) 

Under det nästföljande räkenskapsåret överfördes under början av året Trygg-Hansas filial i 

Danmark till Codan. Vidare började nyteckning av sakförsäkringar från Holmia att succesivt 

flyttas över till Trygg-Hansa medan en organisatorisk integration mellan de två bolagen i 

övrigt fortgick. Som ovan nämnts hade det dotterbolag till Trygg-Hansa som hanterat marin- 

och industriförsäkring avknoppats innan förvärvet, under år 2000 började dock Trygg-Hansa 

att återigen nyteckna försäkringar inom dessa områden. (Trygg-Hansa 2000) 

Vid 2001 förvärvades Zürichs marina affärsområde som omfattade försäkringar för rederier 

och andra kommersiella båtägare avseende bland annat varutransporter förvärvades även i 

slutet av räkenskapsåret. De förvärvade försäkringsportföljernas premievolym omfattade cirka 

1300 MSEK respektive 200 MSEK. (Trygg-Hansa, 2001) 

Under hösten 2002 erhöll Trygg-Hansa ett kapitaltillskott genom en nyemission om 610 

MSEK från Codan. Utöver detta skedde inga andra större organisatoriska eller administrativa 

förändringar, ej inräknat ett avslutat samarbete med Förenade Liv. (Trygg-Hansa, 2002). 
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4.1.3 Trygg-Hansas utveckling genom finansiella nyckeltal under åren 1996-2002 

 

(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig period efter 

förvärvsåret) 

Bransch 

0,074 

Trygg-Hansa 

0,074 

Folksam 

0,012 

P-värde 0,074 0,029 0,426 

Figur 1a. 

Inledningsvis kan observeras att både Trygg-Hansa och Folksams solvensgrad är på en 

konstant lägre nivå än branschen i övrigt, se figur 1a. Tre år före förvärvsåret, 1996, är dock 

både Trygg-Hansas och Folksams solvengrad på den högsta nivån under det tidsspann som 

undersökts. Detta är dock inte sant avseende branschen i övrigt vars solvensgrad under de två 

nästkommande åren uppvisar en högre solvensgrad än under 1996 för att sedan, från och med 

förvärvsåret, sjunka ända fram till det sista året som undersökts.
2
 Utvecklingen av Trygg-

Hansas solvensgrad kan istället beskrivas som konstant sjunkande, sett över hela perioden. 

Dock sker den mest dramatiska minskningen under åren innan förvärvet för att därefter avta. 

Vad gäller Folksam är även dess solvens som lägst under det sist undersökta räkenskapsåret 

vid den aktuella perioden, förvisso är dock skillnaden mot utgångsläget inte alltför stor och 

utvecklingen präglas av ömsom ned- och uppgångar. 

 

                                                
2 Det bör för övrigt noteras att branschsiffrorna påverkats av de sammanslagningar som skedde runt 

millennieskiftet och ledde till Ifs nuvarande bolagsstruktur, något som därmed lett till att betydande 

skadeförsäkringsvolymer inkorporerats i denna data. 
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(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

Bransch 

1,724 

Trygg-Hansa 

0,733 

Folksam 

0,138 

P-värde 0,077 0,001 0,045 

Figur 2a. 

Vad gäller Trygg-Hansas och Folksams konsolideringsgrad visar figur 2a att denna 

genomgående lägre än för branschen i övrigt. Vidare är Trygg-Hansas konsolideringsgrad, 

med undantag för de två åren innan förvärvsåret, lägre än vad det var vid 1996.  

 

(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

Bransch 

-0,150 

Trygg-Hansa 

-2,030 

Folksam 

-0,809 

P-värde 0,132 0,027 0,106 

Figur 3a. 

Figur 3a visar att branschens reservhävstång varit på en konstant låg nivå. Utvecklingen av 

Trygg-Hansas reservhävstång är något speciell i det att den befann sig på en låg nivå, 
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betydligt närmare branschen än Folksam, under de tre åren som föregick förvärvsåret för att 

därefter öka i en betydligt högre grad än vad som gäller för Folksam. 

 

 

(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

Bransch 

-23070,8 

         Trygg-Hansa 

-1073,3 

Folksam 

-642,5 

P-värde 0,009 0,150 0,086 

Figur 4a. 

Till sist, vad gäller de finansiella nyckeltalen, kan det vara intressant att notera det faktum att 

både Trygg-Hansa och Folksam har haft sjunkande konsolideringsgrad sedan förvärvsåret har 

Trygg-Hansas premieintäkter varit den som ökat mest av de två: från att ha haft noterbart 

lägre premieintäkter än Folksam under 1999 är detta förhållande omvänt vid 2002, se figur 

4a. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Premieutveckling (MSEK; höger Y-axel avser Bransch) 

Trygg-Hansa Folksam Bransch 



Uppsala Universitet                            Operativa och finansiella konsekvenser 

Kandidatuppsats  vid förvärv av skadeförsäkringsbolag 

  Joseph Eriksson 

 

24 

 

4.1.4 Trygg-Hansas utveckling genom operativa nyckeltal under åren 1996-2002 

 

(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

        Bransch 

0,198 

Trygg-Hansa 

-0,055 

Folksam 

0,143 

P-värde 0,234 0,318 0,196 

Figur 5a. 

Som figur 5a illustrerar Trygg-Hansas skadegrad har sammantaget varit lägre, och därmed 

även mer fördelaktig för bolaget, än både Folksams och branschens i övrigt. Det bör dock 

noteras att Trygg-Hansa hade sin lägsta skadegrad under perioden 1996-1997 (0,83 respektive 

0,82) för att nästkommande fyra år befinna sig på en högre nivå, med förvärvsåret som topp, 

innan den sjönk tillbaks på en lägre nivå.  

 

(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

Bransch 

0,021 

Trygg-Hansa 

0,046 

Folksam 

0,046 

P-värde 0,126 0,076 0,088 

Figur 6a. 
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Vad gäller Trygg-Hansas driftkostnadsgrad kan först noteras att denna är högre än 

jämförelsebolaget och i paritet med branschen i övrigt. Under 1997 och 1999 är Trygg-Hansas 

driftkostnadsgrad till och med överstigande densamma än för resten av branschen. 

Förvärvsåret blir dock en vändpunkt och därefter sjunker driftkostnadsgraden i en relativt 

jämn takt för de resterande åren. Under 2002 har både Trygg-Hansa och Folksam sin lägsta 

driftkostnadsgrad. Branschen har under de sista åren en förhållandevis låg driftkostnadsgrad, 

som dock alltjämt är högre än Trygg-Hansa och Folksam. Driftkostnadsgraden påverkas som 

bekant av premieintäkter för egen räkning, det bör dock noteras att Trygg-Hansas 

driftskostnader i absoluta siffror är lägre under 2002 än vid förvärvsåret (om än knappt: 1147 

MSEK kontra 1149 MSEK).  

 

(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

Bransch 

0,547 

Trygg-Hansa 

0,565 

Folksam 

0,347 

P-värde 0,053 0,001 0,018 

Figur 7a. 

Avslutningsvis kan noteras Trygg-Hansas portföljavkastningsgrad är under de fyra första åren 

betydligt högre i jämförelse med Folksam (dock ständigt lägre än branschen i övrigt), från och 

med 2000 och framåt sjunker dock portföljavkastningsgraden för samtliga i en betydande 

utsträckning, se figur 7a.  

 

4.1.5 Analys kring Codan A/S:s förvärv av Trygg-Hansa Försäkrings AB 

Uppfattningen om att operativ synergi har varit drivande som faktor bakom förvärvet styrks 

av faktumet att det skedde en statistiskt signifikant nedgång av driftskostnaderna under 
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perioden efter förvärvet med en fjärdedel, mer än både Folksam och Branschen i övrigt. Det 

kan tilläggas att trenden för driftskostnaderna var nedgående. Det faktum att det endast var 

Trygg-Hansa vars skadegrad uppvisade en försämring för perioden efter förvärvet kan vara en 

indikation på att förvärvet inte inneburit någon economies of skill (Jagersma, 2005) eller 

kompetensöverföring från Codan vilket å andra sidan, tillsammans med det ovan sagda, 

överensstämmer med vad Gupta & Govindarajan (2000) framfört om internationella förvärv 

av starka och svaga aktörer. 

Vidare har samtliga av de finansiella nyckeltal som Chamberlain & Tennyson (1998) använt 

sig av utvecklats åt det motsatta håll vilka de skulle ha förväntas gjort i det fall finansiell 

synergi skulle varit ett motiv. Värdena är förvisso inte statistiskt signifikanta men likväl ger 

det en indikation på att åtminstone inte här rör sig om schablonfall av ett förvärv med 

finansiell synergi som huvudsakligt motiv. Mot detta kan invändas att denna utveckling 

överlag även gällde för Folksam och branschen i övrigt samt att kapitalavkastningen inte varit 

till någon större draghjälp för att förstärka de finansiella nyckeltalen, vilket påvisas vid en 

jämförelse av utvecklingen av den mycket låga kapitalavkastningen i jämförelse med 

premieintäktsutvecklingen. Samtidigt genomförde även Codan nyemissioner som bidrog med 

sammanlagt 1160 MSEK till Trygg-Hansa efter förvärvet. Emissionerna tycks dock inte 

enbart ha företagits för att värna om Trygg-Hansas finansiella ställning utan även möjliggöra 

de köp av försäkringsportföljer vilka Trygg-Hansa genomförde. I det fall Trygg-Hansa i 

mindre utsträckning utökat sin försäkringsportfölj genom förvärv skulle alltså inflödet av 

kapital från sin nya ägare lett till att de finansiella nyckeltalen, i synnerhet, fått en till stor del 

annorlunda utveckling efter förvärvet.  

 

4.2 Sampo Oyj:s förvärv av If Skadeförsäkring Holding AB (publ) 

4.2.1 Aktörerna och deras ställning innan transaktionen 

Som nämnts i föregående avsnitt var finska Sampo, sedan en minoritetspost utgjort betalning 

mot en överlåtelse av Sampos skadeförsäkringsbolag vilket nu ingick i If, redan delägare i If 

vid förvärvstillfället. Denna sammanslagning ägde rum under 2001 och var formellt sett helt 

genomförd i och med årsskiftet vid 2002. Sammanslagningen innebar att If var den i särklass 

största aktören på den nordiska försäkringsmarknaden med affärsområden som omfattade 

privatpersoner, företag och industri. (If, 2001)  
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I samband sammanslagning genomfördes en nyemission vilket gav ett kapitaltillskott om 

2700 MSEK. Längre fram under året tillsköts ytterligare kapital, 1600 MSEK, enligt uppgift 

för att stärka gruppens solvens. En ny verkställande direktör utsågs även under året. (If, 2002) 

 Under nästkommande år genomfördes åtgärder för att skapa en mer enhetlig organisation (en 

”nordisk struktur”): bland annat implementerades gränsöverskridande arbetsprocesser och 

återförsäkringsprogram och på en koncernövergripande nivå (If, 2003). Under 2004 

avyttrades Ifs andel i Gard Marine & Energy som bedrev sjö- och energiverksamhet och 

erhöll en köpeskilling om 30 MUSD samt vissa andra mindre dotterbolag (Patra Reinsurance 

Company Ltd och ST International Insurance Company Ltd (If, 2004). 

Det förvärvande bolaget, holdingbolaget Sampo, hade å sin sida utöver sin betydande 

ägarandel (38 procent) i If även intressen inom livförsäkring, bank och andra finansiella 

tjänster vilka bedrev sin verksamhet huvudsakligen i Finland men även i Baltikum (Sampo, 

2003). Under 2004 kom If att förvärva aktier från Skandia, Skandia Liv och Storebrands 

(vilka tillsammans utgjorde sammanlagt 51,9 procent av ägandet) för att sedan slutligen 

förvärva resterande aktier från pensionsbolaget Varma (If, 2004).  

Avslutningsvis bör noteras att If Skadeförsäkring Holding AB (publ) inte bedrivit någon egen 

operativ verksamhet. Istället gjordes detta efter den tidigare sammanslagningen via det 

svenska bolaget If Skadeförsäkring AB (publ) och det finska bolaget If Skadeförsäkringsbolag 

Ab. Det svenska bolaget har ett antal filialer (i bland annat Danmark, Norge och Tyskland) 

medan det finska bolaget har ett antal underordnade dotterbolag för de olika marknaderna i 

Baltikum. Utöver de bolagen som bedrev den faktiska försäkringsverksamheten ägde även 

holdingbolaget andra bolag som bedrev stödverksamhet inom bland annat IT och säkerhet (If, 

2005). 

4.2.2 If efter förvärvet 

Räkenskapsåret efter transaktionen kom ett förlagslån om 150 MEUR att tecknas som var 

registrerat vid Luxemburg-börsen. Ägandet av de baltiska dotterbolagen förflyttades från det 

finska försäkringsbolaget till If. (If, 2005) 

Utöver de ovan beskrivna händelserna, etablerandet av ett ryskt dotterbolag samt avyttrandet 

av ett mindre run-off försäkringsbolag (Marlon Insurance Company Ltd) genomfördes inga 

större organisatoriska förändringar relaterade till skadeförsäkring under 2006 och 2007. Inga 
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ytterligare nyemissioner, lån eller kapitaltillskott företogs; tvärtom beslutades istället om 

utdelning till aktieägaren vid ett flertal tillfällen (If, 2006; 2007).  

4.2.3 Ifs utveckling genom finansiella nyckeltal under åren 2001-2007 

 

(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

Bransch 

-0,006 

If 

-0,015 

Folksam 

-0,047 

P-värde 0,682 0,465 0,048 

Figur 1b. 

Figur 1b visar att i likhet med vad som observerades i föregående fall befinner sig målbolag 

och Folksam på en lägre nivå vad gäller solvens än branschen i övrigt under hela den 

undersökta perioden. Under de två räkenskapsår som föregår förvärvsåret är det endast If som 

visar på en tydligt uppåtgående trend. Även mellan förvärvsåret till nästa år sker i Ifs fall sker 

dock, denna gång i likhet med Folksam och bransch, en ökning. Därefter stiger solvensgraden 

för både branschen i övrigt och Folksam medan Ifs solvens sjunker. 
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(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

Bransch 

0,344 

If 

-0,103 

Folksam 

-0,174 

P-värde 0,510 0,204 0,106 

Figur 2b. 

De tendenser som ovan beskrevs för solvens återspeglas delvis vad gäller konsolideringsgrad: 

här återfinns dock ingen ökning från If som går emot utvecklingen i branschen eller Folksam 

under något av de aktuella åren före förvärvsåret, se figur 2b. Däremot, i likhet med 

föregående nyckeltal, är det endast If som uppvisar en negativ utveckling mellan 2005-2007. 

 

Figur 3b. 
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0,010 
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Vad gäller Ifs reservhävstång visar figur 3b att denna inledningsvis befann sig på en nivå 

mellan branschen i övrigt och Folksam. Mellan 2001 och 2002 var det dock endast If vars 

reservhävstång ökade. Därefter, i likhet med branschen i övrigt, sjönk denna fram till 2005. 

Det var för övrigt endast Ifs reservhävstång som ökade under de två sista åren. I slutändan var 

dess reservhävstång något högre än under förvärvsåret, men likväl lägre än under det första av 

de aktuella åren.  

 

(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

Bransch 

-13922,367 

If 

-2313,000 

Folksam 

-1726,967 

P-värde 0,021 0,191 0,000 

Figur 4b. 

Vad gäller Ifs premieutveckling är denna i förhållande till Folksam relativt gynnsam under 

den undersökta perioden: med undantag för nedgången mellan 2003 och 2004 är 

premieintäkterna överlag stigande (figur 4b). Förvisso sker den största uppgången under de 

två första åren. Den största ökningen av premieintäkter under hela perioden är dock tillhörig 

branschen i övrigt. Det kan observeras att premieinkomsterna återspeglas väl i utvecklingen 

för reservhävstång. 
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4.2.4 Ifs utveckling genom operativa nyckeltal under åren 2001-2007 

 

(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

Bransch 

0,160 

If 

0,129 

Folksam 

0,189 

P-värde 0,539 0,039 0,030 

Figur 5b. 

Här kan först noteras att både Ifs och Folksams utveckling av sin skadegrad under den 

undersökta perioden varit gynnsam, se figur 5b. Den högsta skadegraden hittas, i likhet med 

branschen i övrigt, under 2001. Därefter är det dock endast i Ifs och Folksams fall som 

utvecklingen kan beskrivas som stabil och nedåtgående. Samtidigt bör det beaktas att den 

skadegrad If har från och med transaktionsåret och de nästkommande tre åren (0,74, 0,73, 

0,72 och 0,73) troligtvis inte kan komma att sjunka i mycket större utsträckning.  
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(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

Bransch 

0,016 

If 

0,029 

Folksam 

0,000 

P-värde 0,179 0,072 0,996 

Figur 6b. 

Vad gäller driftkostnadsgrad kan även i detta fall noteras att If och jämförelsebolaget är som 

högst under det första undersökta året. Medan utveckling avseende Folksam först minskar 

relativt kraftigt mellan 2001 och 2002 för att därefter försiktigt minska och sedan under 

perioden mellan 2003 till 2007 öka minskar If sin driftkostnadsgrad gradvis för att under 

slutet av perioden ligga på en förhållandevis låg nivå (en skadegrad om cirka 0,18). Det bör 

erinras om att Ifs fördelaktiga utveckling av driftkostnadsgrad faktiskt beror på att 

driftskostnaderna minskat (som mycket riktigt var som högst under 2001 och som lägst under 

2006 och 2007) förutom det faktum att premieintäkterna ökat.  
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(Mv för 3-årig period innan förvärvsåret) - (Mv för 3-årig 

period efter förvärvsåret) 

Bransch 

-0,133 

If 

0,021 

Folksam 

-0,014 

P-värde 0,244 0,386 0,727 

Figur 7b. 

Till sist kan noteras att Ifs portföljavkastningsgrad under hela perioden hålls på en 

förhållandevis låg nivå och därmed spelar denna även en underordnad roll för Ifs finansiella 

ställning, se figur 7b. Denna följer i övrigt den utveckling som finns för branschens 

portföljavkastningsgrad i stort, även fast kapitalavkastningens förhållande till 

försäkringsintäkter för egen räkning konsekvent varit mycket högre.  

 

4.2.5 Analys kring Sampo Oyj:s förvärv av If Skadeförsäkring Holding AB (publ) 

Inledningsvis kan konstateras att det var under de år som föregick den undersökta transaktion-

en som sammanlagt 4100 MSEK tillsköts If via nyemissioner samt ett förlagslån upptogs. De 

finansiella nyckeltalen påvisar en förändring som inte är alltför betydande i det fall man jäm-

för perioderna med varandra, inte heller i övrigt är utvecklingen i sig särskilt dramatisk. 

Denna uppfattning förstärks vid en jämförelse mellan If och branschen i övrigt samt Folksam. 

Mest nämnvärt torde vara att en mindre minskning av Ifs reservhävstång har skett. Likväl har 

inget kapital tillskjutits efter förvärvet och det blir därmed i princip uteslutet att nämna finan-

siell synergi i den bemärkelse som åsyftas av Chamberlain & Tennyson (1998).  

Vad gäller de operativa nyckeltalen uppvisar som ovan nämnts If en mycket fördelaktig ut-

veckling vad gäller sin skadegrad. Denna utgörs av en minskning om nästan femton procent 

som likväl är statistisk signifikant. I detta fall skulle det eventuellt kunna diskuteras om det 
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skett en förekomst av economies of skill alternativt ”teknisk effektivitet” eller likartade stor-

driftsfördelar (Jagersma, 2005; Cummins & Rubio-Misas, 2006; Okura & Yanase, 2012). Det 

som dämpar dessa indikationer är dock att branschen i övrigt och Folksam, i synnerhet, haft 

en gynnsam utveckling av skadegraden under den studerade perioden, inklusive den efter för-

värvet. Samtidigt bör inte det faktum att If har en väldigt låg skadegrad förringas: generellt 

har målbolagen och jämförelsebolaget haft en lägre skadegrad än branschen i övrigt vilket 

skulle kunna vara konsekvens av att deras storlek kan ge bättre fördelar till att förutse skade-

utveckling (jfr. Cummins & Rubio-Misas, 2006). I linje med detta skulle utvecklingen av Ifs 

skadegrad varit en eftersträvad effekt av den sammanslagning som skedde 2001 som därefter 

fått effekt under de efterföljande åren. Likväl bör detta vara en konsekvens som inte i någon 

större utsträckning kan hänföras till Ifs förvärv utan helt enkelt är en följd av de åtgärder som 

genomfördes strax efter sammanslagningen under 2000-talets början. Detsamma kan sägas 

om den minskning i driftskostnader som den lägre driftkostnadsgraden påvisar. Detta kan ses 

som en indikation om att det var vid det tillfället som det verkliga integrationsarbetet genom-

fördes. 

Sammanfattningsvis tycks Sampos ägarstrategi kännetecknas av passivitet (åtminstone vad 

gäller nyemissioner, kapitaltillskott osv.) efter förvärvet. Därför är det inte särskilt förvånande 

att de finansiella nyckeltalen efter förvärvet inte påverkats i särskilt stor utsträckning. Samti-

digt anser jag dock inte att enbart det faktum att de operativa nyckeltalen utvecklats i en posi-

tiv riktning efter förvärvet med säkerhet kan sägas vara samhörande med Sampos förvärv vid 

2004. 

 

4.3 Avslutande kommentar vad gäller de både förvärven 

Det finns både likheter och skillnader vad gäller den operativa och finansiella utvecklingen 

hos de båda målbolagen. I och med att driftkostnadsgraden sjunkit för både Trygg-Hansa och 

If efter förvärven skulle det alltså skulle det kunna anföras att det finns möjligheter till 

economies of scale hos försäkringsbolag (jfr. Amel et al., 2004). Att driftkostnadsgraden inte 

befinner sig på nivåer som är noterbart lägre än branschen i övrigt och, vad gäller If, 

jämförelsebolaget talar dock inte för att förvärv är en nödvändig faktor för sjunkande 

driftkostnadsgrad. Något liknande kan sägas avseende bolagens skadegrad; här bör dock 

framhållas att även fast denna inte förändrats i särskilt stor utsträckning hos bolagen efter 
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förvärven har denna hos målbolag och jämförelsebolag typiskt sett varit lägre än branschen i 

övrigt. Efter förvärv av mindre försäkringsbolag borde det alltså finnas större möjligheter för 

en positiv utveckling vad gäller detta nyckeltal (jfr. Amel et al., 2004; Cummins & Rubio-

Misas, 2006; Okura & Yanase, 2012). Vad gäller de finansiella nyckeltalen indikerar dessa 

för Trygg-Hansas del att bolaget generellt följt utvecklingen hos jämförelsebolag och 

branschen i övrigt. I Ifs fall avviker utvecklingen av dessa något men, som nämnts ovan, 

några större förändringar rör det sig inte om. Som bekant har dock bolagen tillskjutits kapital 

antingen efter eller före den transaktion som studerats och i Trygg-Hansas fall företagit egna 

förvärv. Att uttala sig om annat än att inget av förvärven avser ett typfall av att försöka 

åstadkomma finansiell synergi (jfr Chamberlain & Tennyson, 1998) blir därför vanskligt. 
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5. Slutsats och förslag till ytterligare forskning 

 

Här kommer en kortare sammanfattning att samt slutsatserna diskuteras. Avslutningsvis 

kommer vissa förslag till ytterligare forskning att anges. 

 

5.1 Sammanfattning och slutsats 

Denna uppsats utgick från följande forskningsfråga: 

Vilka blir de operativa och finansiella konsekvenserna hos ett skadeförsäkringsbolag efter att 

detta har förvärvats? 

Inledningsvis presenterades i uppsatsen viss information kring skadeförsäkringsbranschens 

utveckling och framställningens problembakgrund. Efter detta presenterades och behandlades 

litteratur som företagsförvärv samt studier avseende försäkringsbolag som tangerat frågan. 

För att utreda frågan användes information från årsredovisningar vilka nyttjades till en 

induktiv analys som omfattade både användandet av operativa och finansiella nyckeltal samt 

vissa åtgärder vilka påverkar dessa. 

Vid besvarandet av den ovan nämnda forskningsfrågan skiljer sig svaren dock åt, fallen 

emellan. Dock kan noteras att båda bolagen under den period som studerats tycks ha uppnått 

vissa stordriftsfördelar. Samtidigt går det inte att komma ifrån att Sampo förvärvade If vid ett 

tillfälle då integrationsarbetet till stora delar genomförts och blev ägare då de största 

organisatoriska och finansiella åtgärderna i bolaget under den undersökta perioden redan 

företagits. Förutsättningarna, vilka präglade de handlingar som företogs efter förvärvet, kom 

därför att de facto skilja sig åt.  

I och med att det här rör sig om en fallstudie med ett väldigt begränsat urval kan resultatet 

knappast klassas som särskilt kontroversiella per se. Däremot torde det innebära att en bättre 

bild ges av förvärven i just dessa fall. Vad som går att konstatera är i vilket fall att de 

operativa konsekvenser som trots allt skett är sådana som tidigare studier pekat på som en 

bidragande orsak till förekomsten av förvärv.   
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5.2 Förslag till ytterligare forskning 

Som nämnts inledningsvis i uppsatsen är försäkringsbolag i många avseenden speciella till sin 

natur. Vidare har det i tidigare studier presenterats visst stöd för skalfördelar och det förvånar 

mig inte heller att dessa kan utgöra incitament för sammanslagningar och förvärv, något som 

observerats även i detta fall. Det finns dock alltjämt kvar en osäkerhet kring aktuariska 

fördelar vid sammanslagningar och förvärv. Detta i kombination med försäkringsbolagen 

kapitalförvaltningsförmåga och skicklighet att hantera risk i övrigt och i vilken utsträckning 

dessa förmågor påverkas av sammanslagningar och förvärv är frågor som bör lyftas då den 

stora regulatoriska omvälvning som Solvens II innebär kommer att medföra ökad osäkerhet 

kring dessa aspekter. 
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