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Det ledande nordiska skadeförsäkringsbolaget 

• Bruttopremie 4.7 miljarder Euro 

• Nordisk marknadsandel på 19%* 

• Fler än 3 miljoner kunder 

• 6,200 anställda 

 

* Including share of associated companies 

Privat; 55% 

Företag; 29% 

Industri; 14% 

Baltic; 2% 

If i korthet 



Skadeförsäkringsmarknaden i de nordiska länderna 

Storlek nordisk skadeförsäkring 
GWP 2012 (EUR miljarder) 

* Exklusive ägande  i Topdanmark. Nordisk marknadsandel för If inklusive  ägarandel i Topdanmark är 19% 
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Branschutveckling i nordisk skadeförsäkring 

Skalfördelar med nordisk organisation Marknadsandelar (%) 

• Nordiska IT-lösningar 

• Kunskapsöverföring mellan länder 

• Kapitaleffektivitet 

• Geografisk spridning av risker 

• Nordiska inköp och allianser 
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Långsiktiga trender och omvärldsfaktorer – riskhantering 

Bestående lågräntemiljö 

Extremväder och 
miljöhot 

Regleringsvåg 

Samhällsstruktur 
och välfärd 

Personskador i trafik Demografi 
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Internet sales premium

Number of visits to website

Number of online claims

Webbsite besök 
•  +20% jämfört med 2013 

 

 

Digitalisering 

Internet försäljning  
• +20% jämfört med 2013 
• Online sälj EUR 50m 2013 

Online skadeanmälningar 
• 36% av alla Privatskador 

anmäls online 

Example BA Private 
Note: Rebased: 100 = January 2011 



Framtidens försäkringskund i centrum 

Människor och försäkringsprodukter 

Ersättningskollen UBI Big data 

 

Databas 

All kommunikation 
och interaktion  

med kund 

Kommunikation 
med kund 

Försäkrings-
information 

Marknads-
kampanjer 
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 i kundkontakt 

Externa källor 

Data 

Exempel: Ersättningskollen, UBI & Big Data 

$ 



Fokusområden för If 

“Underwriting excellence” 

Nordiska system and 
processer 

Digitalisering 



Försäkringsbolagen – speglar samhällsutvecklingen 

• Följer utvecklingen i samhälle och omvärld  

• Bevakar riskförändringar på kort och lång sikt 

• Vill skapa ökad medvetenhet och ge incitament för att göra samhället 
mindre sårbart 

• Hur kan vi bidra/stödja/vara pådrivande på ett konstruktivt sätt? 

 

 



Klimatförändringar har en direkt påverkan på 
försäkringsbranschen och dess kunder  



 



Ökande frekvens och storlek på naturkatastrofer -  
redan en global trend 
 
• Ökande befolkning 

• Bättre levnadsstandard 

• Koncentration av människor och värden i storstadsregioner 

• Bosättning och industrialisering i extremt exponerade områden 

• Samhällets och teknikens sårbarhet för naturskaderisker 

• Ändrade miljöförhållanden - klimatförändring? 

 



Ökad koncentration av befolkning i 
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Ökade värden i exponerade områden 

Ocean Drive, FL, 1926 Ocean Drive, FL, 2000 

Population Growth Rates 

Period  1960-2000  

All US        57%   

Florida                   223%  



Stora naturkatastrofer i modern tid 
 

• Antal dödsoffer 
Storm/översvämning 1970 300000 Bangladesh 
Jordbävning 1976 255000 Kina 
Tsunami  2004 220000 Indonesien mfl 
Jordbävning 2010 220000 Haiti 
 
 
• Försäkrad skada miljarder kronor, indexerat 2012 
Storm Katrina 2005 400 USA 
Jordbävning 2011 250 Japan 
Storm Sandy 2012 245 USA 
Storm Andrew 1992 170 USA 
 
• Skador i Norden 
Storm Anatol 1999    15 Danmark (Sverige) 
Skyfall  2011      9 Danmark  
Storm Gudrun 2005      8,5 Sverige (Danmark) 

 
   



Köpenhamn sommaren 2011 

• Ca 150 mm regn på 2 timmar i centrala Köpenhamn den 2 juli, 2011 

• Ca 1 miljard Euro i försäkrade skadekostnader 

• Det kunde lika gärna ha hänt i Sverige – Malmö 2014! 

 

 



November 2000:  

Nära ögat för Stockholms tunnelbana 
 



Stora naturskador i Sverige, försäkrad skada 
 

   År MSEK 

Storm Anatol 1999   970            

Storm Gudrun 2005 3965 

Storm Per 2007   551 

Kyla/snö  2010 1000  

Storm Simone 2013   421 

Storm Sven 2013   264         

Skogsbrand 2014           >500  

Översvämningar           2014        ca 500   



Försäkringskonsekvenser? 



Försäkringsbranschen bör leva som vi lär och delta 
i klimatdebatten  

Bidra till minskade utsläpp 

• Vår egen verksamhet 

• Förebygga skador 

• Skadehantering 

• Stödja kunder och leverantörer 

 

Bidra till anpassning 

• Riskanalys och skadedata 

• Förebygga skador i samspel med kunder, kommuner, myndigheter mfl 

• Utveckla våra försäkringslösningar – fortsätta försäkra! 

 

Skapa opinion för klimatanpassning 

 

 

 

 

 



If arbetar både internt och externt för att skydda vår miljö 

eget arbete 

verksamhet 

leverantörer 

försäkrings-
branschen 

samhället 

“Ifs miljöstege“ 

privat och på jobbet 

skadeförebyggande, 
produkter och 

skadehantering 

följa Ifs miljöpolicy tex 
“grön IT” 

Branschorganisationer, 
nordiskt och europeiskt 
samarbete 

Debatt/opinionsbildning 



Ifs utsläpp av koldioxid 
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Artikel från Dagens Industri 4 maj 2010 



Green tenant award 2012 

 



Klimatkompensation 

• Världsbanken uppmärksammar att spisar 

      är ett av de viktigaste fokusområdena 

      för att rädda liv och minska koldioxidutsläpp 

 

• 2013 klimatkompenserade If för MSEK 2,2 vilket 

      motsvarade ca 4000 spisar till hushåll i Indien 

 

• De nya spisarna minskar koldioxidutsläppen med  

      1,3–1,9 ton CO2-ekvivalenter 

 

• Detta motsvarar en bilresa på ca 1 000 mil, 

      per spis 



ClimateWise – branschens internationella 
klimatorganisation 

 
• ClimateWise is the global insurance industry’s leadership group driving 

action on climate change risk 
 

• Our international membership covers Asia, Europe, North America and 
Southern Africa. ClimateWise is facilitated by the University of Cambridge 
Institute for Sustainability Leadership 
 

• The group leverages the insurance industry’s expertise to better 
understand, communicate and act on climate risks. Members commit to 
action against the ClimateWise Principles and are independently reviewed 
against these annually. The Principles are: 
 

1. Lead in risk analysis 
2. Inform public policy making 
3. Support climate awareness amongst our customers 
4. Incorporate climate change into our investment strategies 
5. Reduce the environmental impact of our business 
6. Report and be accountable 
 

 
 
 



Gemensamt klimatupprop 

VD-arna i If, Trygg-Hansa, Tryg och Gjensidige  

Hela näringslivet måste göra som försäkringsbranschen –  

driva på klimatarbetet istället för att bromsa 
Publicerad i ledande nordiska affärstidningar i maj 2010. 

 

 "Det är dags att tänka om. Det är dags för andra röster från näringslivet - till 
exempel från oss inom tjänstesektorn - att göra sig hörda. Det är dags att 
driva på i klimatarbetet istället för att bromsa. Det är dags för oss att ta 
ställning till vilken värld vi vill lämna över." 
 

 



Climate Data Interactive Visualization 

Guidelines and measures Risk mapping 



Frontpage 



Insert your address 



Build your house 



Overview: Scenarios, Risks, Vulnerability 



Risk Maps 



Adaptation Measures 



Slutsatser  

• Samhället och försäkringsbranschen måste planera för ett ökat antal 
naturkatastrofer pga klimatförändringen 
 

• If och andra försäkringsbolag kommer att fortsätta att utveckla 
försäkringslösningar inklusive skydd mot naturskador 
 

• Försäkring minskar behovet av offentliga medel och negativa 
      konsekvenser av offentliga subventioner undviks 
 
• Gudrun och andra katastrofhändelser i norden har visat fördelarna med 

stora försäkringsbolag som har hög skadehanteringskapacitet 
 

• Priset på försäkringar kan vara stabilt även efter en stor skadehändelse om 
försäkringsverksamheten bedrivs på ett sunt sätt 
 

• Men… 
      Om vi inte gemensamt lyckas med klimatanpassning  kan vissa   
      områden drabbas av högre premier och/eller självrisker vilket inte 
      är bra för någon 
          

 
 


