
Insurance Banana 
Skins 2017
– danske findings

De danske resultater fra Insurance Banana Skins 
2017 viser bl.a., at de danske selskaber deler de glo-
bale respondenters bekymring vedrørende den øgede 
risiko for cyber-kriminalitet. Denne risiko er rykket 
op fra en 11. plads i 2015 til i 2017 at toppe listen. 

Dog gives der også udtryk for udfordringer af mere 
lokal karakter, hvor den væsentligste er omfanget af 
nye regler og lovgivning, som kræver betydelige res-
sourcer. Denne bekymring har dog ikke ændret sig 
meget i forhold til i 2015. Derudover viser undersø-
gelsen, at ALM-styring i det nuværende økonomiske 

miljø udgør en udfordring med henblik på at kunne 
fastholde afkast og pensionsudbetalinger.

De danske respondenter adskiller sig især også fra 
det globale gennemsnit ved at være meget mere op-
mærksomme på risici relateret til omdømme, men 
de er væsentligt mindre nervøse for den globale 
økonomi. Generelt er der i Danmark en betydelig la-
vere bekymring i forhold til risikoeksponering, end 
der er globalt, ligesom den danske forsikringsbran-
che mener, at de i højere grad end resten af verden 
er forberedt på diverse risici. 

Banana Skins for forsikringsselskaber 2017

Verden Danmark
1 Forandringsledelse 1 Cyberrisiko
2 Cyberrisiko 2 Regler og lovgivning
3 Teknologi 3 Forandringsledelse
4 Renteniveau 4 Teknologi
5 Investeringsresultater 5 Konkurrence
6 Regler og lovgivning 6 Investeringsresultater
7 Makroøkonomi 7 Garanterede produkter
8 Konkurrence 8 Politisk indgriben
9 Menneskelige ressourcer 9 Samfundsmæssige ændringer
10 Garanterede produkter 10 Omkostningsreduktioner  
11 Politisk indgriben 11 Risikostyringens kvalitet
12 Forretningspraksis 12 Omdømme
13 Omkostningsreduktioner 13 Ledelsens kvalitet
14 Ledelsens kvalitet 14 Makroøkonomi
15 Risikostyringens kvalitet 15 Produktudvikling
16 Samfundsmæssige ændringer 16 Renteniveau 
17 Omdømme 17 Corporate governance
18 Produktudvikling 18 Forretningspraksis
19 Corporate governance 19 Komplekse instrumenter
20 Kapital til rådighed 20 Menneskelige ressourcer
21 Komplekse instrumenter  21 Kapital til rådighed
22 Brexit 22 Brexit

De danske respondenter er jævnt fordelt på liv- og pension-sektoren og skade-sektoren. 
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Et udvalg af citater fra Danmark
 

Regler og lovgivning

 ”Det kræver betydelige ressourcer at overholde lovgiv-
ningen, hvilket efter min mening kunne bruges bedre til 
udvikling af virksomheden.”

Investeringsresultater

 ”De risici, der ligger i ikke at kunne opnå tilstrækkelige 
afkast, kan resultere i lavere pensioner til kunderne.”

Forandringsledelse

”Ændringen i forretningsmodeller vil øge 
behovet for risikostyring.”

Renteniveau

”Da garanterede ydelser ikke længere udbydes til kunderne, 
har dette resulteret i en drastisk reducering i renterisikoen.”  
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