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STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 
 
Allmänt 
 
Försäkringsinspektionen publicerar årligen en statistikundersökning om lagstadgad 
olycksfallsförsäkring. För statistikundersökningen har material insamlats från försäkringsbolagen 
sedan räkenskapsåret 2002. Materialet baserar sig på både bokslutsuppgifter och på uppgifter som 
producerats av försäkringsbolagens interna redovisning. Uppgifterna är delvis oreviderade. 
Undersökningen är indelad i fyra delar: A. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringens resultat, B. 
Utvecklingen per affärsår, C. Ansvarsskulden och D. Utvecklingen av yrkessjukdomar. 
Statistikundersökningen kompletteras av en separat Excel-tabell med ett sammandrag av det 
material som insamlats från bolagen. För ytterligare information vänligen kontakta matematiker 
Maarit Paakkinen (09) 4155 9528 och övermatematiker Pirkko Welin-Siikaluoma (09) 4155 9617. 
 
Undersökningen omfattar endast uppgifter i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring. Den 
lagstadgade försäkringen för idrottsutövare står således utanför rapporten. Såvida inget annat fast-
ställs, avses med bruttosiffror siffror före avdrag av återförsäkrares andel. På motsvarande sätt avses 
med nettosiffror siffror efter avdrag av återförsäkrares andel, dvs. andelen på bolagets eget ansvar. 
Utjämningsbeloppet har i sin helhet lämnats utanför undersökningen och räknas således inte här till 
den försäkringstekniska ansvarsskulden.  
 
Undersökningens avkastningssiffror är beräknade före skatt. Ägarens avkastningskrav på det kapital 
som sysselsatts för idkandet av verksamheten har inte avdragits från intäkterna. 
 
Genom ersättningssystemet inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen verkställs den sociala 
trygghet som ankommer på samhället. Försäkringen baserar sig således på utövande av offentlig 
makt, som delegerats till det privata försäkringssystemet. I enlighet med lagen om olycksfalls-
försäkring skall en försäkringsanstalt som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkring ha beräknings-
grunder i vilka det bestäms hur försäkringspremierna kalkyleras. Försäkringspremiernas 
kalkyleringsgrunder skall vara sådana att försäkringspremierna står i skälig proportion till de 
kostnader som försäkringen medför, med beaktande av risken för olycksfall och yrkessjukdom i det 
arbete som försäkras. I enlighet med Försäkringsinspektionens synpunkt skall investerings-
verksamhetens intäkter beaktas vid bedömningen av skälighetsprincipen, fastän lagen om 
olycksfallsförsäkring och med stöd av denna utgivna förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet inte entydigt tar ställning till saken. 
 
Ett mål med denna statistikundersökning är att ta fram information om huruvida den 
skälighetsprincip som förutsätts i lagen om olycksfallsförsäkring uppfylls. I undersökningen har 
statistikmaterial om lagstadgad olycksfallsförsäkring samlats in från försäkringsbolagen åren 2002–
2007. Utifrån detta material uppskattas resultatet av olycksfallsförsäkringen enligt tre olika 
metoder. I den första metoden beräknas det s.k. utjämnade resultatet av försäkringsrörelsen, där 
poster av engångskaraktär och exceptionella poster har eliminerats. Det utjämnade resultatet mäter 
försäkringspremiernas nivå ur premiesättningssynvinkel. Det ger en uppskattning av den 
säkerhetsbelastning som ingår i försäkringspremierna. I den andra metoden beräknas 
försäkringsrörelsens resultat utan utjämning, vilket beskriver försäkringsrörelsens realiserade 
resultat under översiktsperioden. Vid beräkningen av försäkringsrörelsens resultat beaktas i 
resultaten placeringsintäkter som hänför sig till täckningen av ansvarsskulden. Det tredje resultatet 
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är det s.k. resultatet av försäkringsverksamheten, med hjälp av vilket man uppskattar resultatet av 
den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i förhållande till det sysselsatta kapitalet inom denna 
försäkringsgren. I resultatet av försäkringsverksamheten beaktas också placeringsintäkter som 
erhållits på det sysselsatta kapitalet. 
 
De tre metoderna för uppskattning av resultatet representerar olika synvinklar på hur resultatet 
bildas. Försäkringsrörelsens utjämnade resultat strävar efter att mäta försäkringspremiernas 
förhållande till de förväntade kostnaderna för försäkringarna. I detta betraktelsesätt bedöms 
resultatet ur försäkringstagarens synvinkel. Försäkringsrörelsens resultat utan utjämning motsvarar 
den lagstadgade olycksfallsförsäkringens realiserade resultat och mäter således försäkringsrörelsens 
lönsamhet ur försäkringsbolagets synvinkel. Med hjälp av resultatet av försäkringsverksamheten får 
man en uppskattning av avkastningen på det sysselsatta kapitalet inom försäkringsverksamheten, 
vilket innebär att denna metod representerar ägarnas synvinkel på försäkringsverksamhetens 
lönsamhet. 
 
I statistikundersökningen publiceras utöver uppgifterna för försäkringsgrenen som helhet också 
bolagsspecifika kalkyler. De bolagsspecifika uppgifterna ges som medelvärden för 
översiktsperioden. För de relationstal som beskriver verksamheten uppges också spridningen. 
 
Lagstadgad olycksfallsförsäkring grundar sig på långsiktig verksamhet som påverkas av cyklerna på 
såväl försäkrings- som finansmarknaden, varför fullföljandet av skälighetsprincipen måste följas 
upp över en period av flera år. På bedömningen inverkar också avkastningskravet på lång sikt som 
hänför sig till upprätthållandet av försäkrings- och placeringsriskernas sysselsatta kapital. På basis 
av ett enskilt år eller ett fåtal år kan man inte dra några slutsatser om huruvida premienivån är skälig 
eller inte. På analysen av de bolagsspecifika uppgifterna inverkar dessutom den stokastiska 
variation som beror på försäkringsbeståndets volym och som ställer begränsningar på möjligheten 
att dra statistiska slutsatser. 
 
 
A. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringens resultat 
 
Premieinkomstens utveckling 
 
Premieinkomsten1 av de finska försäkringsbolagen enligt resultaträkningen för år 2007 utan avdrag 
för kreditförluster och återförsäkrarnas andel utgjorde 589,7 miljoner euro, när den året innan var 
669,8 miljoner euro. Nedgången från föregående år var 80,0 (2006 tillväxten 24,9) miljoner euro, 
dvs. cirka -11,9 (+3,9) procent. Minskningen av premierna kan emellertid i sin helhet förklaras med 
det avvikande sättet att bokföra fördelningsposter2. Den jämförbara premieinkomsten, där 
fördelningsavgiften har subtraherats från premierna för år 2006, ökade med 2,6 procent.   
 

 
1 I premieinkomsten enligt resultaträkningen ingår inte kreditförluster, arbetarskyddsavgift och sjukvårdsavgift (efter år 
2004) samt fördelningsavgift från och med år 2007. 
2 Alla ersättningar i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring fonderas inte på förhand, utan en del av dem 
finansieras solidariskt genom det s.k. fördelningssystemet. De ersättningar som omfattas av fördelningssystemet täcks 
med en fördelningsavgift som motsvarar det årliga behovet och som försäkringsbolagen kan inkludera i den 
försäkringspremie som uppbärs av försäkringstagarna. Kostnader som finansieras med fördelningssystemet är t.ex. 
indexhöjningar av ersättningar i form av pension och kostnadsersättningar för sjukvård och medicinsk rehabilitering för 
skador som inträffat för mer än tio år sedan. Från början av år 2008 utvidgades fördelningssystemet att också omfatta 
yrkessjukdomar med lång latenstid samt kostnader för olycksfall som inträffat i oförsäkrat arbete och kostnader som 
föranleds av uppgifter som försäkringsbolaget på bonings- eller vistelseorten skall sköta enligt internationella fördrag 
som är bindande för Finland. 
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Enligt Statistikcentralen var lönesumman år 2007, av vilken den lagstadgade 
olycksfallsförsäkringens premienivå är avhängig, i fråga om ekonomin som helhet (inkl. offentliga 
sektorn) 5,9 procent större än år 2006 och lönesumman ökade inom alla huvudbranscher. Tillväxten 
var inom industrin 4,4 procent, byggnadsbranschen 10,5 procent, handeln 6,5 procent, offentliga 
sektorn 3,9 procent, utbildningssektorn (exkl. offentliga sektorn) 5,2 procent, sektorn för 
hälsovårds- och socialtjänster (exkl. offentliga sektorn) 8,6 procent, finansieringsbranschen 6,8 
procent och övriga tjänster 7,4 procent. Således understeg utvecklingen av premieinkomsten inom 
lagstadgad olycksfallsförsäkring den allmänna utvecklingen av lönesumman som helhet. 
 
Översikt över marknadsandelar 
 
Under år 2007 bedrev 12 finländska försäkringsbolag och en filial till försäkringsbolag i en annan 
EES-stat3 lagstadgad olycksfallsförsäkringsverksamhet i Finland. Den största marknadsandelen av 
de finska försäkringsbolagen år 2007 mätt enligt premieinkomst före avdrag för kreditförluster och 
återförsäkrarnas andel hade If, vars marknadsandel sjönk till 28,5 (29,2 år 2006) procent. Med en 
nästan lika stor andel var Pohjola näststörst, vars marknadsandel emellertid sjönk till 28,3 (28,4) 
procent. Tapiolas marknadsandel emellertid sjönk till 16,2 (16,5) procent och Fennias 
marknadsandel ökade till 14,0 (13,4) procent. Den sammanlagda marknadsandelen för de övriga 
bolagen ökade något från året innan och var 13,2 (12,5) procent.  
 
 
 
Tabell 1. Försäkringsbolagens marknadsandelar enligt premieinkomst 
(paragrafhänvisningar till lagen om olycksfallsförsäkring)   

  

Obligatorisk 
försäkring för 

arbetstid, 
tariffpremier 

Obligatorisk 
försäkring för 

arbetstid, 
specialtarifferade 

Frivillig försäkring 
för arbetstid (57 § 1 

mom.) 
Försäkring för fritid 
(57 § 2 och 3 mom.) Sammanlagt 

  2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005

                           
A-Försäkring 5,2 5,7 5,4 1,8 1,3 1,1 9,5 8,3 9,2 5,1 5,3 5,3 3,7 3,5 3,4 
Fennia 17,7 16,5 15,5 11,8 11,4 10,5 12,3 13,0 12,7 14,2 14,1 13,9 13,9 13,4 12,6 
If 21,5 23,6 23,8 35,0 34,4 33,3 12,3 13,6 13,3 28,5 30,9 30,8 28,5 29,2 28,7 
Lokalförsäkring 7,0 6,4 6,4 0,7 0,5 0,4 7,9 7,7 7,5 4,5 4,2 4,2 3,5 3,3 3,2 
Pohjantähti 2,6 2,8 3,0 1,1 1,0 0,8 2,7 2,7 2,6 2,3 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 
Pohjola 20,6 19,6 19,6 34,2 35,3 39,9 19,3 18,9 18,4 28,7 28,4 29,1 28,2 28,4 30,9 
Redarnas 0,2 0,1 0,1 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,6 2,9 0,8 0,7 0,7 
Tapiola 20,9 20,9 22,0 12,1 12,6 10,7 31,9 31,9 32,6 9,7 9,3 8,9 16,2 16,5 15,8 
Turva 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 
Valio 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 
Veritas 3,0 2,8 2,7 1,1 1,1 0,9 2,8 2,5 2,4 2,7 2,1 1,9 2,0 1,8 1,7 
Ålands 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 
 
Nordea 
Skadeförsäkring 
(*                         

0,1 

    
Sammanlagt milj.€ 196,4 231,0 221,7 311,4 351,2 341,9 39,6 41,9 38,8 42,3 45,7 42,5 590,3 669,8 644,9 

*) Finländsk filial för TrygVesta Forsikring A/S (Nordea) 

 
Bolagens marknadsandelar varierar anmärkningsvärt inom de olika tarifferingsformerna. I 
försäkringar med tariffpremie4 är If, Tapiola, Pohjola och Fennia rätt jämnstora, medan däremot If 

                                                 
3 EES-försäkringsbolag som bedriver försäkringsrörelse i Finland på basis av etableringsrätten. 
4 Försäkringar med tariffpremie är i allmänhet försäkringar för små företag. 



                          4 (28) 
 

 
och Pohjola var i klart ledande position när det gäller specialtarifferade försäkringar5, även om 
Tapiolas och Fennias marknadsandelar har ökat under de senaste åren. Tapiola hade den största 
marknadsandelen i frivilliga försäkringar för arbetstid medan If och Pohjola hade den största 
marknadsandelen i försäkringar för fritid. 
 
 
Försäkringsrörelsens resultat 
 
I följande tabell (Tabell 2) presenteras utifrån de finska försäkringsbolagens sammanräknade 
uppgifter resultatet av den lagstadgade olycksfallsförsäkringsrörelsen åren 2002–2007 samt de 
aritmetiska medelvärdena och standardavvikelserna för dessa fem år. Kalkylen är nettobaserad, 
vilket innebär att motsvarande återförsäkrares andel har avdragits från posterna i tabellen. 
Försäkringspremierna och ersättningarna uppges i enlighet med resultaträkningen med den 
skillnaden att s.k. fördelningsposter6 har eliminerats från år 2002–2006. Till försäkringsrörelsens 
resultat hänförs intäkter av placeringsverksamheten till beloppet av avkastningen på de medel som 
utgör täckning för nettoansvarsskulden. Resultaten redovisas utjämnade och utan utjämning på 
nedan beskrivet sätt. 
 
Från försäkringsrörelsens utjämnade resultat har exceptionella poster eller poster av 
engångskaraktär som inverkar på resultatet, såsom inverkan av ändringar i beräkningsgrunderna för 
ansvarsskulden, eliminerats. I det utjämnade resultatet hänförs till försäkringsverksamheten i stället 
för de realiserade intäkterna intäkter av placeringsverksamheten till ett belopp som motsvarar den 
riskfria avkastningen som beräknats på nettoansvarsskulden. I det utjämnade resultatet har således 
sådana faktorer som orsakar årliga fluktuationer i resultatet och därigenom försvårar resultatens 
jämförbarhet eliminerats. På det utjämnade resultatet inverkar emellertid i synnerhet fluktuationerna 
i ersättningskostnaderna och utjämningspremierna7, vilket medför en viss volatilitet. 
 
På lång sikt ger en utjämnad kalkyl information om försäkringspremierna ur 
premiesättningssynvinkel. Eftersom principerna för hur försäkringspremierna fastställs skall vara 
kända redan vid uppgörandet av försäkringsofferterna innan försäkringsperioden inleds, fixeras 
försäkringspremiernas nivå redan innan kostnaderna för dessa försäkringar realiseras. Typiskt för 
den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är att de slutliga kostnaderna för försäkringarna framgår 
mycket långsamt, ofta först efter tiotals år. Således baserar sig premiesättningen på bolagets syn på 
de sannolika framtida kostnaderna samt på en försiktig uppskattning av framtida placeringsintäkter 
på uppbundna medel i försäkringsrörelsen på lång sikt. Syftet med den kalkyl där ändringarna i 
beräkningsgrunderna av engångskaraktär har eliminerats från ersättningarna och där 
placeringsintäkterna har beräknats enligt den riskfria avkastningen är att ge en uppfattning om den 
förväntade intäktsnivån på försäkringarna. En utjämning av den årliga fluktuation som hänför sig 
till skadeutvecklingen förutsätter emellertid en tillräckligt lång översiktsperiod i fråga om det 
utjämnade resultatet för att de ekonomiska konjunkturernas inverkan på skadekostnaden skall kunna 
beaktas i tillräcklig omfattning. 
 
Försäkringsrörelsens (icke utjämnade) resultat erhålls genom att till resultatet återföra inverkan av 

                                                 
5 Försäkringar med specialpremie är försäkringar för storföretag. 
6 Fram till år 2006 ingick fördelningsposterna i försäkringspremierna och de utbetalda ersättningarna, men från år 2007 
har dessa poster på grund av sin karaktär av överföringsposter lämnats bort från resultaträkningen. 
7 Försäkringsperiodens försäkringspremie består av förskottspremie och utjämningspremie. Om den slutliga 
försäkringspremien för försäkringsperioden överstiger eller understiger beloppet av den förskottspremie som tagits ut, 
debiteras eller krediteras försäkringstagaren med skillnaden mellan den slutliga premien och förskottspremierna i form 
av en utjämningspremie. 
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ändringarna i beräkningsgrunderna för ansvarsskulden, vilka korrigerats i det utjämnade resultatet, 
samt genom att beakta placeringsintäkterna enligt verkligt värde som beräknats på täckningen för 
nettoansvarsskulden. Intäkterna enligt verkligt värde kan beroende på omständigheterna också vara 
mindre än ovan nämnda riskfria avkastning. Det resultat som erhållits på detta sätt representerar 
försäkringsrörelsens realiserade resultat. Spridningen av detta resultat återspeglar nivån på 
försäkrings- och placeringsriskerna på försäkringsbolagens ansvar på lång sikt. 
 
I kalkylen har placeringsintäkterna allokerats enligt samma princip som i de tidigare 
statistikundersökningarna8, dvs. genom att fördela försäkringsbolagets placeringsintäkter till 
verkligt värde enligt bokslutet (placeringarnas nettointäkter och förändringen i 
värderingsdifferenserna) på nettoansvarsskulden och den målsatta gränsen för solvenskapitalet samt 
det överstigande kapitalet enligt deras inbördes förhållande. I denna fördelningsregel för 
placeringsintäkterna beaktas således t.ex. inte att de tillgångar som utgör täckning för 
ansvarsskulden kan avvika även mycket från bolagets totala placeringsfördelning eller att 
täckningen för ansvarsskulden inom olika försäkringsgrenar kan fastställas på olika sätt t.ex. 
beroende på ansvarsskuldens duration. 

 
Enligt lagen om försäkringsbolag skall de tillgångar som täcker ansvarsskulden vara uppbyggda 
med hänsyn till arten av den försäkringsrörelse som bolaget bedriver så att dess placeringar, vilka 
skall vara diversifierade och ha lämplig spridning, tryggar tillgångarnas säkerhet, avkastning och 
likviditet. För ansvarsskuldens täckning gäller ett detaljerat täckningsregelverk som avser att i 
synnerhet begränsa koncentrationsrisken och motpartsrisken i anslutning till täckningen. Eftersom 
största delen av ansvarsskulden inom lagstadgad olycksfallsförsäkring består av pensionsansvar, 
skall särskild uppmärksamhet fästas vid säkerheten och likviditeten hos de tillgångar som utgör 
täckning. Därför använder bolagen i hög grad finansmarknadsinstrument för att täcka 
ansvarsskulden. 
 
I tabellen redovisas som jämförelse inom parentes också ett alternativt resultat, där avkastningen av 
nettoansvarsskulden över den riskfria räntan baserar sig på ett annat kalkyleringssätt. I den 
alternativa kalkylen försöker man bättre beakta särdragen i ansvarsskuldens täckning. Den 
alternativa placeringsintäkten för år 2007 baserar sig på de uppgifter som bolagen lämnat om de 
tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden. För de år som föregår 2007 finns denna uppgift 
inte att tillgå, varför placeringsintäkterna hänförs till täckningen för ansvarsskulden inom 
lagstadgad olycksfallsförsäkring med hjälp av en genomsnittlig fördelningsregel. Fördelningsregeln 
grundar sig på antagandet att bolaget i sin placeringsportfölj har masskuldebrevslån i första hand för 
täckning av ansvarsskulden och i synnerhet pensionsansvaren9. Naturligtvis baserar sig även den 
alternativa beräkningsmetoden på uppskattningar. Eftersom Försäkringsinspektionen därtill inte har 

 
8 Andelen för lagstadgad olycksfallsförsäkring beräknas med tillämpning av fördelningsförhållandet 
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där B = nettopremieintäkt, VTmin = kapitalkrav som hänför sig till de försäkringstekniska riskerna och S = kapitalkrav 
som hänför sig till placeringsrisken. 
9 I kalkylen antas att bolaget täcker sitt pensionsansvar i första hand med hjälp av masskuldebrevslån. Om bolaget har 
mer masskuldebrevslån än vad som förutsätts för täckningen av pensionsansvaret, anses bolaget i första hand använda 
dem för täckning av annan ansvarsskuld. Således skulle den placeringsintäkt som beräknats på pensionsansvaret i 
allmänhet nästan i sin helhet basera sig på den avkastningsnivå som erhållits på masskuldebrevslån och avkastningen på 
den övriga ansvarsskulden i allmänhet på det vägda medeltalet av denna och avkastningsnivån på övriga placeringar. 
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uppgifter om bolagens placeringsinstrumentspecifika placeringsintäkter till verkligt värde för år 
2002–2004, har vid beräkningen av det alternativa resultatet för varje bolag för dessa år använts 
genomsnittliga uppskattade placeringsintäkter10 på finansmarknadsinstrumenten.   
 
Genom den alternativa kalkylen fås en uppfattning om vilken betydelse placeringsintäkternas 
allokering har med tanke på resultatet. I bilaga 1 presenteras på ovan beskrivna två sätt de 
placeringsintäkter som hänför sig till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen per år. 
 
 
 
Tabell 2. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringsrörelsens nettoresultat utan fördelningsposter, försäkringsbolagen 
sammanlagt 
 1.000 euro 2007 2006 2005 2004 2003 2002  medelvärde spridning 
           
1. Jämförbar premieintäkt 582 062 566 966 534 711 432 735 413 395 424 971  492 473  

2. Nettoansvarsskuldens riskfria avkastning minskad 
med beräkningsräntekostnader 54 713 37 475 23 942 37 123 35 099 41 561  38 319  

3. Jämförbar skadeersättningskostnad -398 551 -420 549 -408 452 -339 980 -308 883 -308 563  -364 163  

4. 
Jämförbar kostnadspost för skötseln av  
ersättningsverksamheten -33 422 -32 482 -32 116 -28 799 -32 692 -29 892  -31 567  

5. Driftskostnader -70 309 -71 783 -66 469 -62 862 -55 270 -53 498  -63 365  
6. Förändring i garantiavgiftsposten -2 448 -2 354 -2 252 -2 180 -2 009 -1 925  -2 195  
7. Försäkringsrörelsens utjämnade resultat (netto) 132 045 77 272 49 364 36 038 49 640 72 654  69 502  
           
8. Försäkringsrörelsens utjämnade resultat/  

bruttopremieinkomst 22,6 % 13,5 % 9,2 % 8,2 % 11,9 % 17,0 %  13,6 % 5,3 %
9. Försäkringsrörelsens utjämnade resultat/ 

premie som påförts kunden 
 

18,8 % 11,4 % 7,5 % 6,2 % 9,0 % 13,2 % 11,0 % 4,6 %

           
7. Försäkringsrörelsens utjämnade resultat (netto) 132 045 77 272 49 364 36 038 49 640 72 654  69 502  
10. Återföring av inverkan av ändringar i ansvarsskuldens 

beräkningsgrunder på resultatet -6 369 -22 201 -25 728 -50 052 -116 970 -9 475  -38 466  
11. Avkastning på nettoansvarsskulden över den riskfria 

avkastningen -7 053 6 830 77 985 38 161 29 039 -82 130  10 472  
12. Försäkringsrörelsens resultat (netto) 118 623 61 901 101 621 24 147 -38 291 -18 951  41 508  
           
13. Försäkringsrörelsens resultat/bruttopremieinkomst 20,3 % 10,8 % 18,9 % 5,5 % -9,2 % -4,4 %  7,0 % 12,1 %

           

(14. Alternativt resultat för försäkringsrörelsen/  
bruttopremieinkomst11 17,1% -1,3 % 10,3 % 12,2 % -12,2 % 21,8 %  8,0 % 12,6 %)

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Som genomsnittlig antagen avkastning på finansmarknadsinstrumenten har använts 2002 8,93 %, 2003 4,69 % och 
2004 6,89 % (källor: Effas Bond Index Govt, MSCI Euro Credit Corp. Index och Leonia Penningmarknadsindex) 
11 Alternativ allokering av placeringsintäkterna: 
 1.000 euro 2007 2006 2005 2004 2003 2002  medelvärde 

 
Avkastning på nettoansvarsskulden över 
 den riskfria avkastningen -25 831 -62 548 31 724 67 356 16 382 30 034  9 520 
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Mer ingående analys av tabell 2 
 
Med jämförbar premieintäkt (1.) avses premieintäkten på eget ansvar enligt den officiella 
resultaträkningen korrigerad med inverkan av ändringar i premieansvarets beräkningsgrunder och 
2002–2006 fördelningssystemets finansieringsandel. År 2007 var premieintäkten enligt 
resultaträkningen 582,1 (föregående år 661,9) miljoner euro. År 2007 gjordes inga ändringar i 
premieansvarets beräkningsgrunder. Fördelningssystemets finansieringsandel var 2006 94,9 
miljoner euro. Den jämförbara premieintäkten var sålunda 582,1 (567,0) miljoner euro, vilket ger en 
ökning med 15,1 (32,3) miljoner euro, dvs. 2,7 (6,0) procent, från året innan. 
 
I översikten allokeras till försäkringsrörelsens utjämnade resultat den riskfria placeringsintäkt som 
beräknats för de tillgångar som utgör täckning för nettoansvarsskulden, vilken i detta sammanhang 
innebär en sådan ränteavkastning som bäst motsvarar finska statens obligation som förfaller om 10 
år. I tabellen har denna placeringsintäkt uppdelats i två delar, varav den ena allokeras till 
försäkringens intäkter och den andra till kostnaderna. Andelen för placeringsintäkterna allokeras till 
kostnaderna på så sätt att skadeersättningskostnaden (3.) minskas med ett belopp som motsvarar 
ökningen av ersättningskostnaden till följd av upplösningen av diskonteringen av ansvarsskulden 
föregående år (beräkningsräntekostnad). Det belopp av den riskfria placeringsintäkten som inte 
behövs för elimineringen av inverkan av ansvarsskuldens diskontering (2.), stödjer i årets 
premieintäkt. Posten kan i viss mån anses motsvara den kundåterbäring som kan ges 
försäkringstagarna utan risk, om kostnaden för det sysselsatta kapitalet i rörelsen inte beaktas. 
Posten utgjorde år 2007 cirka 54,7 (37,5) miljoner euro, vilket motsvarar cirka 9,3 (5,6) procent av 
bruttopremieinkomsten enligt resultaträkningen. Den kundåterbäring som bolagen beviljade var 
32,8 (32,9) miljoner euro.  
 
Den jämförbara skadeersättningskostnaden (3.) erhålls från ersättningskostnaden på eget ansvar 
enligt resultaträkningen, från vilken fördelningssystemets finansieringsandel 2002–2006, 
kostnaderna för skötseln av ersättningsverksamheten och beräkningsräntekostnaden har avdragits 
samt inverkan av gjorda ändringar i skadeersättningsansvarets beräkningsgrunder har eliminerats. 
Skadeersättningskostnaden enligt resultaträkningen för år 2007 var 475,1 (605,1) miljoner euro. 
Beräkningsräntekostnaderna uppgick till 69,9 (67,9) miljoner euro. Ändringarna i 
skadeersättningsansvarets beräkningsgrunder utökade skadeersättningskostnaden med 6,7 (21,9) 
miljoner euro. Av ändringarna i beräkningsgrunderna ökade sänkningen av beräkningsräntan 
skadeersättningskostnaden med cirka -13,3 (+1,3) miljoner euro och förstärkningen av 
kollektivreserveringen med cirka 20,0 (20,6) miljoner euro. Fördelningssystemets 
finansieringsandel 2006 var 94,9 miljoner euro. Den jämförbara skadeersättningskostnaden var 
sålunda 398,6 (420,5) miljoner euro.  
 
Den jämförbara kostnaden för skötseln av ersättningsverksamheten (4.) räknas på motsvarande sätt 
som den jämförbara skadeersättningskostnaden, dvs. genom att dra av beräkningsräntekostnaden 
och inverkan av ändringarna i beräkningsgrunderna. Kostnaderna för skötseln av 
ersättningsverksamheten uppgick till cirka 33,9 (33,6) miljoner euro. Beräkningsräntekostnadernas 
inverkan var 0,7 (0,7) miljoner euro. Reserven för skaderegleringskostnader minskades som en följd 
av ändringarna i beräkningsgrunderna med 0,3 (ökades 0,3) miljoner euro. Den jämförbara 
kostnaden för skötseln av ersättningsverksamheten var således 33,4 (32,5) miljoner euro, dvs. 0,9 
miljoner euro mer än ett år tidigare.  
 
De övriga driftskostnaderna för lagstadgad olycksfallsförsäkring (5.) utgjorde 70,3 (71,8) miljoner 
euro, dvs. cirka 2,1 procent mindre än året innan. I kalkylen beaktas ytterligare förändringen i 
garantiavgiftsposten (6.) som en post som minskar resultatet, dvs. det belopp med vilket bolaget 
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lagstadgat skall utöka garantiavgiftsposten. Garantiavgiftsposten utökades med 2,4 (2,4) miljoner 
euro.  
 
Försäkringsrörelsens utjämnade resultat (7.) uppgick år 2007 till 132,0 (77,3) miljoner euro och 
medeltalet för hela översiktsperioden 2002–2007 var 69,5 miljoner euro. På rad (8.) i tabellen 
presenteras resultatet i förhållande till bruttopremieinkomsten, med vilket avses 
bruttopremieinkomsten enligt resultaträkningen med avdrag för fördelningssystemets 
finansieringsandel. Det erhållna relationstalet för år 2007 var 22,6 (13,5) procent och för hela 
översiktsperioden i genomsnitt 13,7 procent. Det utjämnade resultatet för år 2007 var det högsta 
under hela översiktsperioden och avvek klart från de föregående årens resultat. Till den positiva 
resultatutvecklingen bidrog den i förhållande till tidigare år höga räntenivån på finska statens 
obligationer som förfaller om tio år som användes vid beräkningen av den riskfria 
placeringsintäkten. Å andra sidan sjönk för första gången under översiktsperioden både 
skadeersättningskostnaderna och driftskostnaderna från motsvarande värden året innan. Också år 
2007 var antalet anmälda skadefall cirka en procent mindre än året innan. 
 
Trots den stokastiska variationen som hänför sig till ersättningskostnaden, har försäkringsbolagens 
sammanräknade utjämnade resultat under hela översiktsperioden på sex år varit klart positiv. 
Resultatet var som lägst år 2004, då relationstalet var 8,2 procent. Relationstalets medeltal på 13,7 
procent är högt när man jämför det exempelvis med motsvarande standardavvikelse, som var 5,3 
procentenheter. För hela branschens del förefaller försäkringarnas premiesättning ha varit mycket 
betryggande. 
 
Som jämförelse presenteras på rad 9 i tabellen relationstalet, där det utjämnade resultatet ställs i 
relation till den s.k. försäkringspremie som påförts kunden. Avvikande från försäkringspremierna 
enligt resultaträkningen, inkluderar den försäkringspremie som påförts kunden alla de 
överföringsposter som försäkringsbolaget är skyldigt att påföra kunderna i samband med 
försäkringspremien (arbetarskyddsavgift, sjukvårdsavgift fram till år 2004 och fördelningssystemets 
finansieringsandel) samt kreditförluster på premiefordringar. År 2007 utgjorde dessa delar cirka 
16,5 procent av den försäkringspremie som påförts kunden. Ställt i relation till den 
försäkringspremie som påförts kunden var det genomsnittliga resultatet 11,0 procent, när 
motsvarande resultat utan överföringsposter och kreditförluster var 13,7 procent. 
 
 
I försäkringsrörelsens (icke utjämnade) resultat (12.) beaktas inverkan av ändringarna i 
ansvarsskuldens beräkningsgrunder samt den uppskattade placeringsintäkten till verkligt värde för 
de tillgångar som utgör täckning för nettoansvarsskulden. Ändringarna i ansvarsskuldens 
beräkningsgrunder (10.) består av ovan presenterade ändringar som gjorts i premieansvaret, 
skadeersättningsansvaret och reserven för skaderegleringskostnader. Av den placeringsintäkt till 
verkligt värde som beräknats på de tillgångar som utgör täckning för nettoansvarsskulden beaktas i 
denna post den andel som inte ingick i det utjämnade resultatet, dvs. den placeringsintäkt som 
överstiger den riskfria avkastningen (11.). År 2007 var denna post negativ, eftersom avkastningen 
till verkligt värde var mindre än den riskfria avkastningen. I synnerhet på ränteplaceringar var 
avkastningen till verkligt värde anspråkslös, vilket i hög grad berodde på turbulensen på marknaden 
till följd av bolånekrisen i USA. År 2007 var försäkringsrörelsens resultat 118,6 (61,9) miljoner 
euro, vilket utgjorde 20,3 (10,8) procent av bruttopremieinkomsten (13.). Medelvärdet för 
relationstalet för sex år var 7,0 procent. 
 
Med den alternativa allokeringen av placeringsintäkterna var försäkringsrörelsens resultat (14.) 
under översiktsperioden i genomsnitt en procentenhet högre än med den ursprungliga 
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placeringsfördelningen och uppgick till 8,0 procent. På årsnivå betraktat kunde resultaten som 
beräknats på dessa två sätt avvika även betydligt från varandra. De största skillnaderna hänför sig 
till åren 2002 och 2006, vilket i hög grad beror på den divergerande utvecklingen av 
placeringsintäkterna till verkligt värde av de två största placeringsklasserna – ränteinstrument och 
aktier – under de aktuella åren. 
 
Den genomsnittliga resultatprocenten som under översiktsperioden beräknats för den icke 
utjämnade försäkringsrörelsen är klart lägre än den procent som beräknats för den utjämnade 
rörelsen. På detta inverkar å ena sidan i synnerhet de betydande ändringar i ansvarsskuldens 
beräkningsgrunder som gjordes åren 2003 och 2004 samt å andra sidan särskilt de låga 
placeringsintäkterna år 2002 (i den alternativa kalkylen år 2006) i förhållande till den riskfria 
avkastningen. De viktigaste ändringarna i ersättningsansvarets beräkningsgrunder hänförde sig till 
preciseringen av dödlighetsprognosmodellen till kohortbaserad på grund av den ökade förväntade 
livslängden samt sänkningen av diskontoräntan som en följd av den sjunkande räntenivån. Som 
väntat var variationen i det icke utjämnade resultatet (spridning = 12,1 procent) betydligt större än i 
det utjämnade resultatet (5,3 procent). 

 

Försäkringsverksamhetens resultat 
 
I tabell 3 presenteras försäkringsverksamhetens resultat (16.), vilket består av summan av 
försäkringsrörelsens resultat och den placeringsintäkt till verkligt värde som hänförs till täckningen 
för det kapitalkrav som allokeras till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen (solvenskapitalets 
målsatta gräns VPO1). Allokeringen av placeringsintäkten görs enligt samma princip som i fråga 
om ansvarsskulden, dvs. genom att ta en relativ andel motsvarande kapitalkravet av placeringarnas 
nettointäkter till verkligt värde som hänförts till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. 
 
Den målsatta gräns som hänför sig till lagstadgad olycksfallsförsäkring uppgick år 2007 till 567,8 
(550,3) miljoner euro. På täckningen för detta kapitalkrav har uppskattningsvis placeringsintäkter 
på 24,5 (23,8) miljoner euro erhållits (15.). Således var 2007 års resultat 143,1 (85,7) miljoner euro 
(16.). I förhållande till den genomsnittliga målsatta gränsen för solvenskapitalet innebär detta en 
avkastning på cirka 25,6 (16,2) procent på det sysselsatta kapitalet (17.). För hela översiktsperioden 
var denna avkastning i genomsnitt 12,5 procent. 
 
Liksom vid beräkningen av försäkringsrörelsens resultat presenteras också här ett alternativt resultat 
(18.), som baserar sig på ett annat sätt att allokera placeringsintäkterna. I denna modell beräknas 
försäkringsrörelsens resultat genom att använda den tidigare presenterade alternativa allokeringen 
av placeringsintäkterna. Vid beräkningen av avkastningen på den målsatta gränsen för 
solvenskapitalet baserar sig den uppskattade placeringsintäkten på den egendomsmassa som inte 
hänförts till ansvarsskulden. Under en översiktsperiod på sex år leder den alternativa kalkylen till 
nästan samma genomsnittliga avkastningsprocent som den ursprungliga kalkylen (12,0 procent). 
 
I bilaga 1 presenteras placeringsintäkterna beräknade för de tillgångar som utgör täckning för 
solvenskapitalets målsatta gräns enligt standardformeln och det alternativa beräkningssättet. 
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Tabell 3. Försäkringsverksamhetens resultat 

 1.000 euro 2007 2006 2005 2004 2003 2002  medelvärde
spridning 
%-enhet 

13. Försäkringsrörelsens resultat 118 623 61 901 101 621 24 147 -38 291 -18 951  41 508  
15. Avkastning på solvenskapitalets målsatta gräns 24 485 23 816 34 098 29 746 28 708 4 420  24 212  
16. Försäkringsverksamhetens resultat 143 108 85 717 135 719 53 894 -9 583 -14 531  65 721  
           

17. Försäkringsverksamhetens resultat/genomsnittlig  
målsatt gräns för solvenskapitalet 25,6 % 16,2 % 27,5 % 11,3 % -2,1 % -3,2 %  12,5 % 13,2 %

 
 
          

(18. Alternativt12 resultat för försäkringsverksamheten / 
genomsnittlig målsatt gräns för solvenskapitalet 25,4 % 9,8 % 22,1 % 12,4 % -6,6% 9,1 %  12,0 % 11,3 %

 
 
 
 
 
Bolagsspecifika resultat 
 
I bilaga 2 presenteras resultaträkningarna för försäkringsrörelsen och försäkringsverksamheten 
inom lagstadgad olycksfallsförsäkring enligt tabell 2 och 3 som medelvärden för översiktsperioden 
2002–2007 per försäkringsbolag. Invid det aritmetiska medelvärdet för respektive resultatprocent 
presenteras motsvarande standardavvikelse. Dessutom ges i bilagan det aritmetiska medelvärdet för 
driftskostnadsprocenten, skadeprocenten och totalkostnadsprocenten. Dessa nyckeltal räknas på 
traditionellt sätt utifrån rörelsen på eget ansvar efter eliminering av beräkningsräntekostnaden och 
liksom i tabell 4 utan fördelningsposter. 
 
Medan premiesättningen har varit mycket betryggande med beaktande av branschen som helhet och 
både försäkringsrörelsen och försäkringsverksamheten har varit i genomsnitt lönsamma, avviker det 
resultat som beräknats utifrån statistiken mycket i fråga om de enskilda bolagen. De avvikande 
medelvärdena kan förklaras med dels olika avkastningsnivåer på premier och placeringar dels med 
den årliga stokastiska variationen i resultaten. Den årliga variationen i anslutning till ett enskilt 
bolags resultat är typiskt mycket större än vad som framgår av det sammanräknade materialet. Även 
i det utjämnade resultatet av försäkringsrörelsen – i synnerhet hos bolag med liten premieinkomst – 
kan standardavvikelserna vara avsevärt stora (som mest över 100 procentenheter). Detta innebär att 
beräkningsformelns utjämnande inverkan på resultatet i fråga om enskilda försäkringsbolag 
realiseras på mycket olika sätt beroende på bolagets storlek. 
 
En väsentlig orsak till avvikelserna i resultaten är den stokastiska variationen som hänför sig till 
ersättningarna. Inom lagstadgad olycksfallsförsäkring kan bolaget inte inverka på beloppet av den 
ersättning som betalas ut för en skada, eftersom ersättningen fastställs enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring. Ersättningarna beror inte på försäkringsbolagets storlek, varför enskilda 
skador avsevärt kan sätta resultatet i gungning hos ett litet bolag. Som ett belysande exempel på 
detta kan man nämna att den lägsta poolgräns som ett bolag i Skadepoolen för lagstadgad 
olycksfallsförsäkring13 valt år 2007 var 400 000 euro, då premieinkomsten för försäkringsbolaget 
                                                 
12 Alternativ allokering av placeringsintäkterna: 
1.000 euro 2007 2006 2005 2004 2003 2002 medelvärde
Avkastning på solvenskapitalets målsatta gräns 42 056 59 179 53 887 6 124 20 333 -52 238 21 557

 
 
13 Skadepoolen för lagstadgad olycksfallsförsäkring är ett arrangemang som baserar sig på ett frivilligt avtal, i vilket alla 
finländska försäkringsbolag som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkring deltar. Poolens uppgift är att fördela skador 
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med den minsta marknadsandelen under översiktsperioden i genomsnitt låg under 800 000 euro. 
Med andra ord, om bolaget inte ordnar annat återförsäkringsskydd för sin försäkringsrörelse, kan en 
enskild skada för bolaget medföra en kostnad som uppgår åtminstone till denna poolgräns. I fråga 
om försäkringsbolaget med den minsta marknadsandelen i statistikundersökningen skulle redan en 
enda skada av denna omfattning sänka medeltalet för försäkringsrörelsens resultatprocent med över 
8 procentenheter.   
 
När man jämför de realiserade icke utjämnade resultaten kan man notera att bolagen har klarat sig 
på mycket olika sätt i de konjunkturer som rådde under översiktsperioden. Försäkringsrörelsens 
genomsnittliga resultat i förhållande till bruttopremieinkomsten varierade mellan -7,6 procent och 
+16,9 procent hos de största bolagen (jämförbar premieintäkt över 50 miljoner euro). Hos de minsta 
bolagen (premieintäkt under 5 miljoner euro) varierade resultatet mellan -90,9 procent och +56,8 
procent av bruttopremieinkomsten. För de övriga bolagen (premieintäkt mellan 5 och 50 miljoner 
euro) låg resultatet mellan 6,4 och 24,0 procent. 
 
På motsvarande sätt varierade försäkringsverksamhetens genomsnittliga resultat i förhållande till 
sysselsatt kapital (den genomsnittliga målsatta gränsen för solvenskapitalet) mellan -3,9 och +21,4 
procent för stora bolag, mellan +12,1 och 48,7 procent för medelstora bolag och mellan -1,6 och 
+68,4 procent för små bolag. 
 
 
Nyckeltal 
 
I tabellerna 4–7 har nyckeltalen angetts enligt tre olika beräkningstekniker, vilka är den 
traditionella, den traditionella där beräkningsräntekostnaden har eliminerats från utbetalda 
ersättningar, samt en jämförbar teknik, där riskfri avkastning med avdrag för 
beräkningsräntekostnad stärker premieintäkten och där beräkningsräntekostnaden och inverkan av 
ändringar i beräkningsgrunder har avdragits från ersättningskostnaden. Alla nyckeltal har räknats 
efter avdrag för fördelningssystemets finansieringsandel. 
 
Med riskprocent avses i detta sammanhang skadekvot, från vilken har eliminerats kostnader för 
handläggning av ersättningsverksamheten, dvs. den kostnadsprocent som härrör från försäkrings-
riskerna. Den sammanräknade jämförbara riskprocenten minskade från 69,6 procent året innan till 
62,6 procent. Den riskprocent som uträknats enligt traditionella formler var 81,6 (90,0) procent. 
Beräkningsräntekostnadens inverkan på riskprocenten beräknad enligt traditionella formler var -
12,0 (-12,0) procentenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
som överstiger poolgränsen mellan poolmedlemmarna samt att ordna återförsäkringsskydd för de storskador som 
överstiger poolens självbehåll. 
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Tabell 4. Försäkringsbolagens riskprocent enligt redovisningssättet i bokslutet för år 200714

  Jämförbar15

Traditionell, från vilken 
beräkningsräntekostnaden har  

eliminerats16 Traditionell17

  2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 
                   
Högsta 169,9 % 95,4 % 212,8 % 91,9 % 232,2 % 130,2 % 302,7 % 107,4 % 271,9 % 148,8 % 355,9 % 119,5 % 
Median 57,5 % 62,6 % 70,3 % 63,0 % 65,9 % 67,9 % 73,6 % 78,6 % 79,9 % 86,0 % 84,0 % 89,7 % 
Sammanlagt 62,6 % 69,6 % 73,1 % 72,4 % 69,6 % 78,0 % 81,1 % 90,1 % 81,6 % 90,0 % 93,0 % 104,4 % 
Lägsta 22,6 % 25,3 % 30,8 % 9,9 % 24,8 % 26,9 % 35,5 % 21,6 % 30,7 % 32,0 % 40,9 % 35,3 % 
                          

 
 
Till skadekvoten räknas också kostnaderna för handläggning av ersättningsverksamheten, vilka här 
specificerats som skaderegleringsprocent. Den jämförbara skaderegleringsprocenten var 5,2 (5,4) 
procent. Beräknad med traditionell beräkningsteknik var motsvarande siffra 5,8 (5,9) procent, varav 
beräkningsräntekostnadens negativa inverkan var 0,1 (0,1) procentenheter.  
 
Tabell 5. Försäkringsbolagens skaderegleringsprocent      

  Jämförbar 
Traditionell, från vilken 

beräkningsräntekostnaden har eliminerats Traditionell 
  2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 
                   
Högsta 33,4 % 18,7 % 45,5 % 30,3 % 45,6 % 39,0 % 50,6 % 32,9 % 46,1 % 39,0 % 51,1 % 32,9 % 
Median 5,5 % 5,2 % 6,6 % 6,6 % 6,1 % 5,5 % 7,0 % 6,9 % 6,4 % 5,5 % 7,2 % 6,9 % 
Sammanlagt 5,2 % 5,4 % 5,7 % 6,1 % 5,7 % 5,8 % 6,1 % 6,7 % 5,8 % 5,9 % 6,2 % 6,9 % 
Lägsta 3,7 % 0,0 % 0,8 % 3,1 % 4,0 % 0,0 % 0,9 % 3,3 % 4,0 % 0,7 % 1,6 % 3,8 % 
                          

 
 
 
Den jämförbara driftskostnadsprocenten var 11,0 (11,9) procent. Beräknad enligt traditionella 
formler var driftskostnadsprocenten 12,1 (12,7) procent. 
 
Tabell 6. Försäkringsbolagens driftskostnadsprocent   
  Jämförbar Traditionell 
  2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 
             
Högsta 33,1 % 17,9 % 48,0 % 22,5 % 45,3 % 20,0 % 54,1 % 23,9 % 
Median 13,4 % 12,7 % 12,8 % 13,7 % 14,9 % 13,6 % 13,4 % 14,8 % 
Sammanlagt 11,0 % 11,9 % 11,9 % 13,4 % 12,1 % 12,7 % 12,4 % 14,5 % 
Lägsta 8,0 % 3,0 % -2,3 % 6,4 % 8,8 % 3,3 % -2,4 % 7,0 % 
                  

 
 
 

                                                 
14 Med redovisningssättet i bokslutet för år 2007 avses de tal där fördelningssystemets finansieringsandel har avdragits 
från premieinkomsten och de utbetalda ersättningarna. 
15 (Skadeersättningskostnad + Inverkan av skadeersättningsansvarets diskontering ± Inverkan av ändring i 

beräkningsgrunder för skadeersättningsansvar) / (Premieintäkt ± Inverkan av ändring i beräkningsgrunder för 
premieansvar + Nettoansvarsskuldens riskfria avkastning med avdrag för nettoansvarsskuldens diskonteringskostnad) 

16 (Skadeersättningskostnad + Inverkan av skadeersättningsansvarets diskontering) / (Premieintäkt) 
17 (Skadeersättningskostnad) / (Premieintäkt) 
 



                          13 (28) 
 

 
Den jämförbara totalkostnadsprocenten minskade från året innan med 8,0 procentenheter till 78,9 
procent. Beräknad enligt traditionella formler sjönk totalkostnadsprocenten med 9,1 procentenheter 
till 99,5 procent. Diskonteringens negativa inverkan på totalkostnadsprocenten beräknad enligt 
traditionella formler var 12,1 (12,1) procentenheter. 
 
Tabell 7. Försäkringsbolagens totalkostnadsprocent      

  Jämförbar 
Traditionell, från vilken 

beräkningsräntekostnaden har eliminerats Traditionell 
  2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 
                   
Högsta 236,4 % 132,0 % 306,3 % 117,4 % 323,1 % 171,0 % 407,3 % 135,9 % 363,3 % 189,8 % 461,1 % 146,1 % 
Median 79,5 % 81,1 % 86,6 % 85,0 % 85,6 % 94,1 % 92,3 % 102,1 % 97,9 % 104,7 % 104,2 % 111,9 % 
Sammanlagt 78,9 % 86,8 % 90,8 % 91,9 % 87,4 % 96,5 % 99,6 % 111,3 % 99,5 % 108,6 % 111,7 % 125,8 % 
Lägsta 44,9 % 36,5 % 45,6 % 31,2 % 49,4 % 38,8 % 47,9 % 44,9 % 55,3 % 44,6 % 54,0 % 58,7 % 
                          

 
 
 
Då det egentliga nettoersättningsansvaret är 4,9 (4,8) gånger större än nettopremieinkomsten hänför 
sig de försäkringstekniska riskerna i en betydande omfattning till den försäkringstekniska 
ansvarsskulden och dess uppskattning. Med ett antagande om att alla övriga poster hålls 
oförändrade har en 1 procents höjning av nettopremieinkomsten eller av det egentliga netto-
ersättningsansvaret följande inverkan på de sammanräknade totalkostnadsprocenterna:   
 
Tabell 8. Känslighetsanalys av sammanräknad totalkostnadsprocent (inverkan angiven i %-enhet) 

+ 1 procent Jämförbar 

Traditionell där 
beräkningsräntekostnaden har 

eliminerats Traditionell 
  2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 
                      
Nettopremieinkomst -0,7 % -0,8 % -0,9 % -0,8 % -0,9 % -1,0 % -1,0 % -1,1 % -1,0 % -1,1 % -1,1 % -1,3 %
Egentligt nettoersättningsansvar 4,4 % 4,5 % 4,6 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 4,8 % 5,5 % 4,9 % 4,8 % 4,8 % 5,5 % 
                          

+ förtecken höjer totalkostnadsprocenten     
 
 
 
 
 
Från resultaträkningens synvinkel påverkar 1 procents ändring i diverse faktorer enligt följande: 
 
Tabell 9. Känslighetsanalys av resultaträkningen 
          
+ 1 procent 2007 2006 2005 2004
         
Jämförbar premieintäkt 4 872 5 670 5 347 4 327
Jämförbar skadeersättningskostnad -3 037 -4 205 -4 085 -3 400
Jämförbar kostnad av skadereglering -334 -325 -321 -288
Driftskostnad -703 -718 -665 -629
Gängse värde av inv. avkastning 3 800 2 605 4 036 2 162
Egentligt nettoersättningsansvar -28 262 -27 131 -25 506 -23 765
Kundgottgörelse -328 -329 -316 -261
          

+ förtecken förbättrar resultatet      
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A.1 Specifikation av premieinkomsten 
 
Premieinkomsten före kreditförluster, arbetarskyddsavgift och fördelningsavgift var 701,1 (680,1) 
miljoner euro. Andelen av den arbetarskyddsavgift som deponeras vidare var 10,5 (10,3) miljoner 
euro och andelen av fördelningsavgiften var 100,8 (94,9) miljoner euro. I kreditförluster bokfördes 
sammanlagt 4,3 (3,6) miljoner euro. Premieinkomsten enligt resultaträkningen var 585,4 (666,2) 
miljoner euro. 
 
 
 

Premiens sammansättning
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Sjukvårdsavgift 5 % 5 % 5 %

Arbetsskyddsavgift 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 %

Kredit förluster 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Fördelningssystemet 16 % 18 % 19 % 16 % 14 % 14 %

Premieinkomst 77 % 75 % 74 % 82 % 84 % 83 %

2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
 
Premieinkomsten enligt resultaträkningen fördelades sålunda att 194,0 (229,1) miljoner euro här-
stammade från obligatorisk försäkring för arbetstid med tariffpremie, 310,5 (350,5) miljoner euro 
från specialtarifferad obligatorisk försäkring för arbetstid, 39,1 (41,4) miljoner euro från frivillig 
försäkring för arbetstid enligt 57 § 1 mom. och 41,8 (45,1) miljoner euro från försäkring för fritid 
enligt 57 § 2 och 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring. Premieinkomstens fördelning har under 
de fyra senaste åren varit rätt så stabil. 
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Fördelning av premieinkomsten
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Då lagstadgad olycksfallsförsäkring är en obligatorisk försäkring för arbetsgivaren och då ett 
försäkringsbolag inte kan neka att bevilja en försäkring bör utvecklingen av kreditförluster följas 
upp. Arbetsgivarnas finansiella problem kan vanligtvis skådas som en ökning av kreditförluster. 
Kreditförlusternas andel av den totala premieinkomsten minskade jämfört med året innan och var 
0,7 (0,5) procent.18 Kreditförlustprocenten var lägst för specialtarifferad obligatorisk försäkring för 
arbetstid (försäkringar till storföretag) och var 0,3 procent. I jämförelse med året innan ökade också 
kreditförlustprocenten i fråga om obligatorisk försäkring för arbetstid med tariffpremie (d.v.s. 
vanligtvis försäkringar till småföretagare) till 1,2 procent. 
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A.2 Specifikation av bruttoersättningar 
 
I bruttoskadeersättningar utbetalades 468,1 (451,6) miljoner euro. Av detta belopp var 42,8 (43,3) 
procent förbigående ersättningar, 35,2 (35,1) procent bestående ersättningar och 22,0 (22,5) procent 
övriga ersättningar. De förbigående ersättningarna utgörs nästan i sin helhet av antingen dag-

                                                 
18 0,1 procentenheter av denna minskning kan förklaras med att premieinkomsten för år 2007 inte längre inkluderar de 
finansieringsandelar som behövs för finansieringen av fördelningssystemet. 
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penningar eller sjukvårdsersättningar och deras andel av förbigående ersättningar var 99,5 (99,4) 
procent Största delen av de bestående ersättningarna utgörs av slutligt fastställda och temporära 
invalidpensioner och deras andel av bestående ersättningar var 83,0 (83,2) procent. De övriga 
ersättningarna består närmast av indexhöjningar, som årligen finansieras genom det s.k. 
fördelningssystemet. Indexhöjningarnas andel av övriga ersättningar var 88,3 procent och andelen 
av de andra ersättningarna enligt fördelningssystemet var 9,0 procent. 
 
De betalda kostnaderna för handläggning av ersättningsverksamheten uppgick till 30,2 (28,0) 
miljoner euro. Av detta belopp var 28,7 (25,7) miljoner euro försäkringsbolagens egna direkta 
kostnader och 1,6 (2,2) miljoner euro andelen av OFF:s kostnader för handläggning av ersättnings-
verksamheten samt kostnaderna för olycksfallsnämnden och ersättningsnämnden för olycksfalls-
ärenden. Sålunda utgjorde 94,8 (92,0) procent av försäkringsbolagens betalda kostnader för hand-
läggning av ersättningsverksamheten egna direkta kostnader. 
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Fördelning av bestående bruttoersättningar
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A.3 Specifikation av driftskostnader 
 
Hänförandet av driftskostnaderna till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och allokeringen av 
dem till olika funktioner grundar sig på bolagens interna redovisning. Principerna för hänförandet 
växlar därför delvis mellan olika bolag och år. 
 
Försäkringsbolagens driftskostnader minskade med 2,1 (ökade med 8,0) procent från 71,8 miljoner 
euro till 70,3 miljoner euro. Av detta var 29,7 (32,0) miljoner euro utgifter för anskaffning av 
försäkringar, 33,4 (27,4) miljoner euro kostnader för handläggning av försäkringar och 18,5 (22,5) 
miljoner euro försäkringsbolagens administrationskostnader. Driftskostnaderna minskade genom 
arbetslöshets- och grupplivförsäkringens skötselprovisioner med 13,4 (11,3) miljoner euro samt 
provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring med 0,5(0,6) miljoner euro. Avskrivningar 
som hänför sig till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen utgjorde sammanlagt 2,7 (1,8) miljoner 
euro.  

Fördelning av driftskostnader
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Utgifterna för anskaffning av försäkringar sjönk från året innan med 7,0 procent. Provisionernas 
andel av utgifterna för anskaffning av försäkringar, i vilka inte ingår provisioner till egen personal, 
steg från året innan med 12,5 procent till 2,7 miljoner euro, medan övriga utgifter för anskaffning 
av försäkringar minskade med 8,6 procent till 27,0 miljoner euro.  
 
Administrationskostnaderna minskade med 17,8 (ökade med 16,7) procent och skötselkostnader 
ökade med 21,8 (3,4) procent från året innan. I samband med debitering av försäkringspremien 
insamlar försäkringsbolag som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkring även försäkringspremier 
som hänför sig till arbetslöshets- och grupplivförsäkring och deponerar dem vidare. För detta arbete 
utbetalas en skötselprovision till försäkringsbolaget. Utan denna skötselprovision vore 
försäkringsbolagen driftskostnader 83,7 (83,0) miljoner euro, d.v.s. 19,1 (15,7) procent större. 
Provisionernas andel av egentliga driftskostnader (anskaffnings-, skötsel- och 
administrationskostnader) var 16,4 (13,7 procent. 
 
B. Utvecklingen per affärsår 
 
Riskrörelsens bruttoresultat uppföljs per affärsår enligt motsvarande princip som i fråga om 
resultatet i årsbokslutet. Eftersom beviljandet av kundåterbäringar, d.v.s. närmast beaktandet av 
placeringsverksamheten, har en central roll inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, läggs 
därför till de bruttopremier som bokförts per affärsår före uppskattningen av utjämningspremien 
bruttoansvarsskuldens riskfria avkastning med avdrag för bruttoansvarsskuldens beräkningsränte-
kostnad. Från de betalda bruttoskadeersättningarna elimineras den negativa inverkan av brutto-
skadeersättningsansvarets diskontering, d.v.s. beräkningsräntekostnaden. I uppföljningen per affärs-
år elimineras även förändringar i ansvarsskuldens beräkningsränta. Till detta läggs förändringen i 
bruttoskadeersättningsansvaret, från vilken har avdragits reserven för okända skador inom special-
arrangemanget för yrkessjukdomar. De bolag som reserverar ovannämnda post i ansvarsskulden 
som en separat post, tillämpar oftast en sådan beräkningsteknik som gör det svårt att göra en 
specifikation per affärsår.  
 
Försäkringsbolagens ansvar framgår först efter flera årtionden (se punkt C). Särskild osäkerhet 
hänför sig därför till ansvarsskuldens tillräcklighet, vilken inverkar på det slutliga resultatet per 
affärsår antingen positivt eller negativt. Slopandet av reserven för okända skador inom special-
arrangemanget för yrkessjukdomar från analysen förbättrar åtminstone i början riskkvoten, som 
sedan korrigeras med tiden då ansvaren klarnar.  
 
Det är också skäl att beakta att så länge som något affärsår är förknippat med reserver, räknas i 
analysen den riskfria avkastningen med avdrag för ansvarsskuldens diskontering försäkrings-
premien till godo, vilket förbättrar nyckeltalen för kommande affärsår. De jämförbara nyckeltalen 
per affärsår nedan är således endast en uppskattning av det slutliga utfallet, som framgår först efter 
flera uppföljningsår.  
 
Jämförbara nyckeltal per affärsår (brutto) 

Riskkvot      

Genomsnittlig 
skadereglerings-
procent för sex år

Genomsnittlig 
driftskostnads-
procent för sex 

år 

Uppskattad 
jämförbar 

totalkostnads-
procent 

Affärsår 2002 2003 2004 2005 2006 2007    
          

2002 81,62 % 71,84 % 71,65 % 71,15 % 70,81 % 69,91 % 5,18 % 10,32 % 85,41 % 
2003 ----- 83,36 % 78,69 % 79,63 % 79,28 % 77,72 % 5,18 % 10,32 % 93,22 % 
2004 ----- ----- 86,43 % 76,51 % 71,68 % 70,13 % 5,18 % 10,32 % 85,63 % 
2005 ----- ----- ----- 89,97 % 77,03 % 71,49 % 5,18 % 10,32 % 86,99 % 
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2006 ----- ----- ----- ----- 88,75 % 74,25 % 5,18 % 10,32 % 89,75 % 
2007 ----- ----- ----- ----- ----- 86,24 % 5,18 % 10,32 % 101,74 % 

 
 
 
 
Från tabellen ovan kan tecken på en begynnande trend observeras. Uppskattad jämförbar total-
kostnadsprocent per affärsår är i begynnelseåret nära 100 procent (nollresultat) varifrån den rätt så 
snabbt minskar och stannar efter något år på en nivå, som troligtvis är lägre än 100 procent. Detta 
torde bero på att investeringsverksamhetens intäkter (i denna uppföljning riskfri 10 årig avkastning) 
inte beaktas tillräckligt i prissättningen av försäkringspremien. 
 
Den inledande reserven har varit otillräcklig för affärsåren 2002 och 2003, men felmarginalen har 
tillsvidare stannat under 10 procent, vilket kan anses vara skäligt19. 
 
 
 
Uppföljning av bruttoskadeersättningsansvarets tillräcklighet  

Tillräcklighetsprocent *    
Affärsår 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

       
2002 100,0 % 103,6 % 103,8 % 102,9 % 102,6 % 101,4 % 
2003 ----- 100,0 % 106,6 % 109,0 % 109,0 % 106,9 % 
2004 ----- ----- 100,0 % 105,9 % 97,9 % 95,7 % 
2005 ----- ----- ----- 100,0 % 105,1 % 95,9 % 
2006 ----- ----- ----- ----- 100,0 % 97,8 % 
2007 ----- ----- ----- ----- ----- 100,0 % 

* Tillräcklighetsprocentten för inledande reserv är 100    
 
 
 
 
 
 
 
C. Ansvarsskuld 
 
Den sammanlagda bruttoansvarsskulden uppgick i slutet av år 2007 till cirka 2 897,6 (2 783,4) 
miljoner euro, varav återförsäkrarnas andel var 2,7 (3,5) miljoner euro vilket innebär att 
ansvarsskuldens återförsäkringsgrad var cirka 0,1 (0,1) procent. Av bruttoansvarsskulden utgjorde 
0,2 (0,2) procent premieansvar, 97,6 (97,6) procent egentligt ersättningsansvar och 2,2 (2,2) procent 
garantiavgiftspost. Under de fem senaste åren har inga större förändringar i fördelningen av det 
egentliga bruttoersättningsansvaret skett. En betydande del av det egentliga bruttoersättnings-
ansvaret ansluter sig till långfristigt ansvar i form av pensioner. Ersättningar som betalas ur 
fördelningssystemet, såsom indexhöjningar, ingår inte i det egentliga ersättningsansvar som 
reserverats för försäkringsbolagets framtida ersättningar. 

                                                 
19  I analysen är en felmarginal på 0 – 5 procent oväsentlig (d.v.s. normal felmarginal), en felmarginal på 5 – 10 procent 

skälig, en felmarginal på 10 – 20 procent betydande och en felmarginal på över 20 procent mycket betydande. 
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Fördelning av egentligt bruttoersättningsansvar
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Bruttoansvarsskuldens fördelning per skadeår växlar beroende på om det är fråga om 1) fastställda 
pensioner, menersättningar och tillägg, 2) icke slutligt fastställda pensioner, menersättningar och 
tillägg, 3) skadespecifika reserver eller 4) reserver för övriga kända eller okända skador. Skadeåren 
för fastställda pensioner, menersättningar och tillägg är typiskt mycket gamla. Cirka 51,2 (51,3) 
procent av ansvaren hänför sig till skadeår som är över 10 år gamla.  

Fördelningen av s lutligt fastställda pensioner, menersättningar och tillägg per skadeår
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       t = bokslutsår 
 
I skadeåren för icke slutligt fastställda pensioner, menersättningar och tillägg ligger tyngdpunkten 
klart på nyare år. Cirka 70,3 (69,5) procent av ansvaren hänför sig till skadeår som är högst 5 år 
gamla. Av reserverna hänför sig emellertid 4,7 (4,8) procent till skadeår som är över 15 år gamla, 
vilket påvisar reservens långsamma avveckling. 
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Fördelningen av icke s lutligt fastställda pensioner, menersättningar och tillägg per 
skadeår
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Övriga skadespecifika reserver än ovannämnda har inom lagstadgade olycksfallsförsäkring gjorts i 
rätt ringa omfattning. Typiskt ligger tyngdpunkten i fördelningen av dem per skadeår på nyare 
skadeår. Cirka 69,6 (84,8) procent hänför sig till skadeår som är högst 5 år gamla.  

Fördelningen av övriga skadespecifika reserver per skadeår
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Reserven för övriga kända och okända skador kallas oftast också för kollektivreservering. I reserven 
beaktas typiskt både kända och okända förbigående ersättningar och okända bestående ersättningar. 
Förbigående ersättningar avvecklas fortare än bestående ersättningar. Den tidpunkt då en okänd 
bestående ersättning blir känd, överförs reserven vanligen på icke slutligt fastställda pensions-, 
menersättnings- och tilläggsreserver. Därför hänför sig reserven för övriga kända och okända 
skador mycket kraftigt till nyare skadeår. Cirka 82,8 (84,2) procent hänför sig till skadeår som är 
högst 5 år gamla.  
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Fördelningen av reserver för övriga kända och okända* skador per skadeår
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* Med undantag av reserven för okända skador inom specialarrangemanget för yrkessjukdomar 
 
Av den sammanlagda fördelningen per skadeår hänför sig cirka 46,1 procent av reserverna till 
skadeår som är högst 5 år gamla. Till skadeår som är över 10 gamla hänförde sig cirka 34,4 procent 
av ansvaren, då motsvarande siffra året innan var 34,1 procent. Av reserverna som hänför sig till 
skadeår som är över 15 år gamla i förhållande till övriga skadeår har under de senaste två åren ökat 
med 2,8 procentenheter.  

Den sammanlagda fördelningen per skadeår
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Tyngdpunkten i den uppskattade avvecklingsfördelningen (upplösningen) för förbigående 
ersättningar i det egentliga bruttoersättningsansvaret ligger klart på nyare skadeår. Inom tre år 
uppskattas cirka 80,1 (80,1) procent av ansvaret vara betalt. Trots den stora siffran uppskattas cirka 
1,7 (2,1) procent av ansvaret vara betalt först efter 10 år.  
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Bruttoansvarsskuldens uppskattade avvecklingsfördelning av förbigående ersättningar
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Den uppskattade avvecklingsfördelningen för bestående ersättningar i det egentliga brutto-
ersättningsansvaret har uppskattats på så sätt att kommande fastställda pensioner, menersättningar 
och tillägg behandlas som engångsersättningar och de har beaktats endast vid den tidpunkt när de 
fastställs, varvid deras gruppering ändras till fastställda kapitalvärden och en betydande del av 
osäkerheten i försäkringsbolagets ansvar faller bort.  
 
Likaså ligger tyngdpunkten i den uppskattade avvecklingsfördelningen för bestående ersättningar 
klart på nyare skadeår. Inom tre år uppskattas cirka 54,0 (55,6) procent av ansvaret vara betalt. 
Cirka 12,4 (9,1) procent av ansvaret uppskattas emellertid vara betalt först efter 10 år. 

Bruttoansvarsskuldens uppskattade avvecklingsfördelning av icke fastställda bestående 
ersättningar fram till tidpunkten för fastställandet
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Som helhet uppskattat avvecklas 57,9 (59,3) procent av osäkerheten i ansvarsskulden inom 3 år och 
73,1 (74,9) procent inom 5 år. Trots detta klarnar cirka 10,8 (8,0)) procent av den osäkra andelen 
först efter 10 år.  
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Bruttoansvarsskuldens uppskattade avvecklingsfördelning av förbigående och bestående 
ersättningar
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Av det egentliga bruttoersättningsansvaret var 80,0 (80,3 procent diskonterad ansvarsskuld. Den 
vägda genomsnittliga diskonteringsräntan ökade från året innan med 0,06 (sjönk 0,02) 
procentenheter till 3,35 (3,29) procent. Den tillämpade beräkningsräntan växlade beroende på 
bolag. Den högsta tillåtna räntan år 2007 var 3,7 procent. 
 

Tillämpad diskonteringsränta     
  2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Högsta 3,50 % 3,50 % 3,50 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 
Median 3,50 % 3,40 % 3,43 % 3,50 % 3,70 % 3,95 % 
Vägt medeltal 3,35 % 3,29 % 3,31 % 3,42 % 3,64 % 3,81 % 
Medeltal 3,11 % 3,28 % 3,29 % 3,37 % 3,59 % 3,81 % 

Lägsta 0,00 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 3,00 % 3,50 % 

 
 
 
 
 
Försäkringsverksamhetens avkastningskrav på placeringarna i förhållande till nettoansvarsskulden 
var 3,83 (3,97) procent. Av detta var 2,55 (2,62) procent avkastningskrav som hänför sig till 
diskontering, 1,19 (1,26) procent avkastningskrav som hänför sig till premierabatter och åter-
bäringar och 0,09 (0,09) procent övriga faktorer. Den sammanräknade investeringskravet var 
mindre än den riskfria avkastningen på nettoansvarsskulden. 
 
D. Utvecklingen av yrkessjukdomar 
 
Skadetidpunkten för ett olycksfall motsvarar den tidpunkt då en yrkessjukdom har visat symptom. 
Om inget annat föranleds av särskilda orsaker, anses som den tidpunkt då yrkessjukdomen 
framträtt, den tidpunkt då den person som insjuknat första gången uppsökt läkare för 
undersökningar eller senare på grund av sjukdom som konstaterats som yrkessjukdom. Om den 
insjuknade personen då yrkessjukdomen framträder, inte längre arbetar i det arbete där sjukdomen 
kan ha orsakats, fastställs ersättningsskyldigheten på basis av det senaste anställningsförhållandet i 
vilket det arbete som utförts kan ha orsakat sjukdomen (sista möjliga exponeringsår). Om den 
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anställning där den anställda varit exponerad och enligt vilken ersättningsskyldigheten fastställs har 
upphört före sjukdomens framträdande, omfattas yrkessjukdomen av specialarrangemanget. 
 
Statistikföringen av misstanke om yrkessjukdom i bolagens interna uppföljning varierar mellan 
olika bolag. I en del bolag har ”felaktiga” misstankar registrerats som ett avdrag från det totala 
antalet, medan i några bolag har ”felaktigheten” inte beaktats överhuvudtaget. Detta innebär att det i 
viss mån uppstår statistikfel i den totala statistiken. 
 
Antalet anmälda yrkessjukdomar ökade med 4 932, då motsvarande siffra ett år tidigare var 5 234. 
Av de anmälda yrkessjukdomarna hörde 723 (714) till specialarrangemanget. För yrkessjukdomar 
utbetalades i ersättning 60,3 (58,8) miljoner euro, dvs. cirka 13,9 (13,0) procent av betalda brutto-
skadeersättningar. Förändringen i kända yrkessjukdomsreserver steg med 3,0 (2,7) miljoner euro. 
 
Yrkessjukdomar sammanlagt och andel av specialarrangemanget för yrkessjukdomar i % 

Framträdelseår 
Utbetalda 

bruttoskadeersättningar 
Skadespecifika 
bruttoreserver  Sammanlagt Antalet skador 

2002 20 668 30,6 % 19 511 35,4 % 40 179 32,9 % 3 810 12,4 %
2003 18 097 35,2 % 22 207 38,4 % 40 303 37,0 % 3 688 13,9 %
2004 16 967 31,4 % 27 088 35,8 % 44 055 34,1 % 3 804 16,1 %
2005 15 132 33,6 % 26 066 30,7 % 41 198 31,8 % 3 807 11,1 %
2006 8 001 29,4 % 16 613 31,4 % 24 614 30,7 % 3 147 10,0 %
2007 1 216 17,3 % 2 382 5,5 % 3 598 9,5 % 1 670 7,2 %

 
 
 
 
Av statistiken framgår klart att skador inom specialarrangemanget för yrkessjukdomar 
fortsättningsvis uppdagas och att deras andel av yrkessjukdomarna är betydande. Under 
redovisningsåret 2007 hänförde sig till affärsåret 2002 18 nya fall, till affärsåret 2003 26 nya fall, 
till affärsåret 2004 42 nya fall, till affärsåret 2005 92 nya fall och till affärsåret 2006 226 nya fall. 
Sammanräknat hänför sig till affärsåret 2002 471 fall, till affärsåret 2003 513 fall, till affärsåret 
2004 614 fall, till affärsåret 2005 422 fall, till affärsåret 2006 316 fall och till affärsåret 2007 121 
fall. 
 
Angående utvecklingen av antalet skador inom yrkessjukdomar kan konstateras att deras 
rapporteringsfördröjning är betydande. Sett från antalet skador är året efter framträdelseåret oftast 
av lika stor betydelse som framträdelseåret. Även efter detta kan man förvänta sig ett betydande 
antal nya skador. Rapporteringsfördröjningen försvårar avsevärt uppskattandet av antalet skador. 
 
En annan osäkerhet inom yrkessjukdomar är ersättning som utbetalas till följd av skada. Beroende 
på yrkessjukdomen ja vanligtvis personens ålder kan skadorna vara av betydande storlek. Angående 
yrkessjukdomar skapar osäkerheten inom antalet skador och ersättningsbeloppets storlek speciella 
utmaningar för en riskmotsvarande prissättning.  
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Utvecklingen av anatalet yrkessjukdomar
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Utbetalda ersättningar för yrkessjukdomar ökat med skadespecifika reserver (TEUR)
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Utveckling av antalet skador inom specialarrangemanget för yrkessjukdomar 
enligt framträdelseår 
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Angående specialarrangemanget för yrkessjukdomar ligger tyngdpunkten i exponeringsåren i hög 
grad på 1980- och 2000-talet. Det dock skäl att observera att skador även allokerats till 1950- och 
1960 talet. 
 
Enligt statistik kan man konstatera att den osäkerhet i försäkringsbolagens verksamhet som hänför 
sig till yrkessjukdomar och speciellt specialarrangemanget för yrkessjukdomar varierar avsevärt 
mellan olika bolag. 
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Statistiska källor 
 
I  undersökningen deltog de finska försäkringsbolag som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkring:  

- A-Försäkring Ab (A-Försäkring) 
- Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia (Fennia) 
- If Skadeförsäkringsbolag Ab (If) 
- Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag (Lokalförsäkring) 
- Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget (Pohjantähti) 
- Skadeförsäkringsbolaget Pohjola (Pohjola) 
- Veritas Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolag (Veritas) 
- Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola (Tapiola) 
- Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva 
- Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (Valio) 
- Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (Ålands) 
- Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (Redarnas) 

 
samt i översikten över marknadsandelar EES-filialen: 
 

- Nordea Skadeförsäkring, finländsk filial för TrygVesta Forsikring A/S (Nordea) 
 



LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING BILAGA 1

Uppgifter om placeringsintäkter som hänför sig till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen

1.000 euro 2007 2006 2005 2004 2003 2002 medelvärde
Nettoansvarsskuldens riskfria avkastning 125 344 106 005 88 265 99 996 96 443 102 705 103 126
Avkastning på nettoansvarsskulden över den riskfria avkastningen -7 053 6 830 77 985 38 161 29 039 -82 130 10 472
Avkastning på solvenskapitalets målsatta gräns 24 485 23 816 34 098 29 746 28 708 4 420 24 212
Sammanlagt 142 776 136 651 200 347 167 904 154 190 24 994 137 810

Nettoansvarsskuldens riskfria avkastning 125 344 106 005 88 265 99 996 96 443 102 705 103 126
Alternativ avkastning på nettoansvarsskulden över den riskfria avkastningen -25 831 -62 548 31 724 67 356 16 382 30 034 9 520
Alternativ avkastning på solvenskapitalets målsatta gräns 42 056 59 179 53 887 6 124 20 333 -52 238 21 557
Sammanlagt 141 568 102 636 173 876 173 476 133 158 80 500 134 202

Nettoansvarsskuldens riskfria avkastning/nettoansvarsskuld 4,4 % 3,9 % 3,5 % 4,2 % 4,3 % 4,9 % 4,1 %

Nettoansvarsskuldens totalavkastning/nettoansvarsskuld 4,2 % 4,2 % 6,6 % 5,8 % 5,7 % 1,0 % 4,5 %

Avkastning på solvenskapitalets målsatta gräns/solvenskapitalets målsatta gräns 4,4 % 4,5 % 6,9 % 6,1 % 6,1 % 1,0 % 4,8 %

Alternativ nettoansvarsskuldens totalavkastning/nettoansvarsskuld 3,5 % 1,6 % 4,7 % 7,0 % 5,1 % 6,3 % 4,5 %

Alternativ avkastning på solvenskapitalets målsatta gräns/solvenskapitalets målsatta 
gräns 7,5 % 11,2 % 10,9 % 1,3 % 4,3 % -11,4 % 4,2 %

Försäkringsteknisk nettoansvarsskuld utan utjämningsbelopp 2 894 907 2 779 915 2 614 520 2 438 000 2 323 772 2 111 567 2 527 114
Solvenskapitalets målsatta gräns  (VPO1) 573 077 550 133 502 249 483 517 484 493 458 737 508 701



LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
BILAGA 2
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Tabell 2. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringsrörelsens nettoresultat utan fördelningsposter, medelvärden och spridning (i procentenhet) för översiktsperioden 2002–2007 per försäkringsbolag
1.000 euro A-Försäkring Fennia If Lokalförsäkring Pohjantähti Pohjola Redarnas Tapiola Turva Valio Veritas Ålands

1. Jämförbar premieintäkt 17 444 63 885 149 519 15 738 8 175 143 137 3 772 77 004 1 688 766 8 517 2 829
2. Nettoansvarsskuldens riskfria avkastning minskad med 

beräkningsräntekostnader 669 4 143 12 240 1 475 458 9 797 358 8 004 157 108 704 207
3. Jämförbar skadeersättningskostnad -10 958 -45 273 -100 932 -13 022 -4 259 -111 856 -2 236 -67 896 -914 -763 -5 081 -972
4. Jämförbar kostnadspost för skötseln av 

ersättningsverksamheten -1 031 -3 849 -9 948 -1 382 -374 -7 658 -156 -5 800 -384 -151 -679 -156
5. Driftskostnader -2 805 -7 871 -20 209 -2 244 -2 223 -13 988 -509 -11 468 -163 -159 -1 245 -481
6. Förändring i garantiavgiftsposten -48 -201 -807 -24 -10 -747 -8 -302 -8 -6 -24 -10

7. Försäkringsrörelsens utjämnade resultat (netto) 3 272 10 834 29 862 542 1 767 18 685 1 220 -458 377 -206 2 190 1 417

8. Försäkringsrörelsens utjämnade resultat/bruttopremieink 20,2 % 20,3 % 16,5 % 3,1 % 19,2 % 12,7 % 4,0 % 13,8 % 18,7 % 15,8 % 12,8 % 3,6 % 28,5 % 31,1 % -0,7 % 10,5 % 10,5 % 5,7 % -70,7 % 121,5 % 25,7 % 7,7 % 50,2 % 16,0 %
9. Försäkringsrörelsens utjämnade resultat/ premie som 

påförts kunden 16,7 % 17,0 % 13,4 % 3,1 % 15,3 % 10,6 % 3,1 % 10,8 % 15,3 % 13,2 % 10,3 % 3,2 % 24,2 % 26,5 % -0,5 % 8,1 % 7,8 % 4,2 % -46,6 % 84,1 % 21,6 % 6,7 % 42,5 % 13,1 %

7. Försäkringsrörelsens utjämnade resultat (netto) 3 272 10 834 29 862 542 1 767 18 685 1 220 -458 377 -206 2 190 1 417
10. Återföring av inverkan av ändringar i ansvarsskuldens 

beräkningsgrunder på resultatet -1 360 -2 217 -21 309 -128 41 -8 336 -204 -4 184 -126 -193 -233 -217
11. Avkastning på nettoansvarsskulden över den riskfria 

avkastningen -332 2 278 -17 044 723 -401 15 323 1 133 7 961 41 59 324 406
12. Försäkringsrörelsens resultat (netto) 1 579 10 895 -8 490 1 137 1 407 25 673 2 149 3 319 292 -340 2 281 1 606

13. Försäkringsrörelsens resultat/bruttopremieinkomst 10,5 % 22,2 % 15,7 % 11,3 % -7,6 % 24,3 % 6,4 % 13,2 % 13,5 % 22,2 % 16,9 % 15,0 % 56,6 % 37,8 % 3,1 % 17,2 % 7,9 % 9,3 % -90,9 % 123,9 % 24,0 % 18,6 % 56,8 % 19,8 %

(14.
Alternativt resultat för 
försäkringsrörelsen/bruttopremieinkomst 12,4 % 27,0 % 17,1 % 9,1 % 2,7 % 21,9 % 6,3 % 12,0 % 16,1 % 20,1 % 12,7 % 14,0 % 36,8 % 30,9 % -3,3 % 21,8 % 9,2 % 7,8 % -104,4 % 140,2 % 22,4 % 8,7 % 51,0 % 13,7 %

Tabell 3. Försäkringsverksamhetens resultat, medelvärden och spridning (i procentenhet) för översiktsperioden 2002–2007 per försäkringsbolag
1.000 euro A-Försäkring Fennia If Lokalförsäkring Pohjantähti Pohjola Redarnas Tapiola Turva Valio Veritas Ålands

12. Försäkringsrörelsens resultat 812 9 743 -8 490 1 248 940 20 797 2 413 3 049 251 -227 2 261 1 498
15. Avkastning på solvenskapitalets målsatta gräns 339 3 109 3 292 789 33 9 980 1 430 4 071 72 248 644 206
16. Försäkringsverksamhetens resultat 1 918 14 004 -5 199 1 925 1 440 35 653 3 579 7 389 364 -91 2 925 1 812

17. Försäkringsverksamhetens resultat/ genomsnittlig målsat
gräns för solvenskapitalet 23,1 % 39,6 % 20,9 % 11,7 % -3,9 % 23,1 % 12,1 % 16,5 % 48,7 % 62,4 % 21,4 % 15,6 % 30,2 % 15,8 % 10,7 % 24,2 % 21,3 % 20,7 % -1,6 % 15,5 % 27,2 % 21,5 % 68,4 % 27,6 %

(18. Alternativt resultat för försäkringsverksamheten/ 
genomsnittlig målsatt gräns för solvenskapitalet 24,1 % 41,4 % 22,4 % 9,7 % -1,7 % 25,3 % 11,6 % 13,0 % 52,6 % 60,1 % 20,3 % 11,7 % 24,6 % 13,8 % 4,6 % 26,6 % 22,2 % 14,2 % -1,8 % 15,7 % 25,4 % 13,3 % 61,9 % 19,6 %

Försäkringsteknisk nettoansvarsskuld utan utjämningsbe 56 741 263 225 928 022 48 375 16 723 788 576 13 807 352 561 14 228 7 332 27 505 10 019
Solvenskapitalets målsatta gräns  (VPO1) 10 364 66 300 152 319 15 453 3 151 168 137 11 887 61 171 1 795 5 114 10 328 2 682

Nyckeltal, medelvärden för översiktsperioden 2002–2007
skadeprocent 75,1 % 81,4 % 90,1 % 91,9 % 56,5 % 90,3 % 69,2 % 102,3 % 84,3 % 186,9 % 71,3 % 47,7 %
driftskostnadsprocent 15,9 % 12,5 % 13,8 % 14,8 % 29,4 % 9,6 % 13,7 % 14,6 % 9,9 % 26,9 % 14,7 % 17,0 %
totalkostnadsprocent, 91,0 % 93,9 % 103,9 % 106,8 % 85,9 % 100,0 % 82,8 % 116,9 % 94,3 % 213,9 % 86,0 % 64,7 %


