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1

Statistikens sammanhang

Undersökningens syfte är att på årsbasis redogöra för
försäkringsföretagens resultat- och balansräkningar. Därtill omfattar
undersökningen även resultatanalys, i vilken resultatposter redovisas
utefter respektive försäkringsgren som dessa härstammar från.
Undersökningen utförs på uppdrag av Finansinspektionen och rör
tillsynsuppgifter – d.v.s. information som bolagen är anmodade att lämna
in till Finansinspektionen. Detta återspeglas i undersökningens
utformning, vilken i stor utsträckning är ett resultat av den
tillsynsverksamhet av de berörda bolagen som Finansinspektionen utför.
En av de viktigaste konsekvenserna därav är att undersökningens
målpopulation är beroende av vilka företag som står under tillsyn. Om ett
företag undantas från tillsyn omfattas det inte längre av undersökningens
målpopulation, och vice versa.
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Enligt denna får Finansinspektionen meddela föreskrifter om svenska
försäkringsföretags skyldighet att lämna uppgifter.

Finansinspektionen föreskriver uppgiftsskyldighet med stöd av
7 kap. 2 § försäkringsrörelse-förordningen (2011:257) och 5 §
förordningen om den officiella statistiken (2001:100).
Tillsynsrapporteringen regleras vidare i Finansinspektionens föreskrifter
FFFS 2015:13 för svenska skade- och livförsäkringsföretag För
försäkringsföretag som undantas tillsynsrapporteringen gäller FFFS
2011:33 för skadeförsäkringsföretag och FFFS 2011:34 för
livförsäkringsföretag.

Dessa föreskrifter kan beställas från Finansinspektionen eller hämtas
på deras webbplats www.fi.se.
Ytterligare information om undersökningens utformning finns
tillgänglig i för referenstiden relevant kvalitetsdeklaration på
https://www.scb.se/fm0502.
SCB har varit ansvarig producent av statistiken sedan 2007.
Frågeformulär för rapportering har förändrats inför 2008, 2011 samt
2016 års rapportering. Förändringar i frågeformuläret har inneburit att
vissa poster har tagits bort medan andra poster har lagts till i
rapporteringsformuläret. För att se förändringarna i detalj hänvisas till
dokumentationen av produktionsversioner för tidigare år där
formulären återges i sin helhet.
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2

Undersökningsdesign

2.1

Målstorheter

Statistikens målstorheter utgörs primärt av försäkringsföretagens resultatoch balansräkningsuppgifter, redovisade avseende referenstidens år.
Dessa innefattar exempelvis premieinkomster, intäkter från
investeringsavtal, intäkter och kostnader från kapitalavkastning,
oreglerade skador, konsolideringsfond, etc.
Statistiken innefattar även analys av resultatuppgifter, i vilken poster
bryts upp per försäkringsgren samt i vissa fall delsummeringar.
2.2
Ramförfarande
Undersökningens målpopulation definieras utifrån de föreskrifter som
föreskriver rapporteringsskyldigheten av de uppgifter som behandlas i
statistiken.
Alla försäkringsföretag som är rapporteringsskyldiga vid statistikens
referenstid innefattas av och utgör undersökningens ram.
Rampopulationen sammanfaller därför med målpopulationen.
Uppgifter rörande premier och försäkringsersättningar är däremot
samtliga försäkringsföretag anmodade att rapportera, undantaget ett
mindre antal bolag (ca 25) vilka givits undantag från den här
rapporteringen av Finansinspektionen. Rapportering sker vanligtvis inom
ramen för den nationella kompletterande tillsynsrapporteringen för
försäkringsföretag (tillgänglig på
https://www.fi.se/contentassets/9ab917a892a342de83ed7216bf9e58f0/fs
1513.pdf). I ett fåtal fall sker rapportering inom ramverket för
standardrapporter för försäkringsföretag,
(https://www.fi.se/contentassets/14cd7413594e404fa7368f67e381e82f/fs
1134k.pdf, en modifikation av FFFS 2008:22).
De försäkringsföretag som står under tillsyn rapporterar till
Finansinspektionen som i sin tur överför rapporterna till SCB. Dessa
rapporter ligger till grund för statistiken, varför undersökningens
observationsobjekt blir de försäkringsföretag som står under tillsyn.
Vid eventuella frågor kontaktas berörda företag primärt via mail.
Kontaktuppgifter utgör en del av de filer som förs över från
Finansinspektionen till SCB. Vid behov och då så bedöms lämpligt sker
kontakt även via telefon.

2.3

Förfaranden för urval och uteslutning

2.3.1

Urvalsförfarande

Inget urval görs.
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2.3.2

Uteslutning från insamling (cut-off)

Ingen del av målpopulationen utesluts från insamling.

2.4

Insamlingsförfarande

2.4.1

Datainsamling

Försäkringsföretagen rapporterar direkt till Finansinspektionen via
elektroniskt formulär. Insamling av data sker primärt inom en tidsram
som sträcker sig till cirka sju månader efter statistikens referenstid.
Revideringar utanför detta tidsspann kan förekomma, gällande både
referenstidens samt tidigare perioders data.
Finansinspektionen för vidare inkomna rapporter till SCB.
Kontaktuppgifter till observationsobjekt är en del av rapporteringen och
följer med filöverföringen från Finansinspektionen till SCB. Vid
eventuella frågor rörande rapporterad data kontaktas det relevanta
försäkringsföretaget vanligtvis per mail, men kontakt kan i fall då så
bedöms vara lämpligt tas per telefon i stället. Kontakt med
uppgiftslämnare sker vanligen ca tre till fem månader efter statistikens
referensperiod.

2.4.2

Mätning

Statistiken sammanställs utifrån två olika rapporteringsformulär,
Standardrapport år (2011:33, 2011:34) och Kompletterande tillsynsrapportering
år (2015:13). Se länkar till respektive rapporter i stycke 2.2 ovan. Dessa
rapporter är för omfattande för att återge i sin helhet här, men kan
sammanfattningsvis sägas röra primärt specifikationer av årets
rörelseverksamhet samt balansuppgifter.
Standardrapporten och Kompletterande tillsynsrapportering rapporteras
elektroniskt till Finansinspektionen och levereras sedan vidare till SCB.
En beskrivning av de poster som figurerar i undersökningen finns
tillgänglig i metadata.
Den kompletterande tillsynsrapporten brukas av samtliga företag som
inte givits speciellt undantag från Finansinspektionen och finns
tillgängligt i sin helhet i den föreskrift som ligger till grund för
insamlingen: FFFS 2015:13. Formuläret nås via
https://www.fi.se/contentassets/9ab917a892a342de83ed7216bf9e58f0/fs
1513.pdf, alternativt genom att söka på ”2015:13” på Finansinspektionens
hemsida. Formuläret innefattar uppgifter om resultaträkning,
balansräkning, försäkringsbestånd, gränsöverskridande verksamhet,
aktuariell resultatanalys, försäkringstekniska avsättningar,
återbäringsberäkningar samt vissa speciella poster för
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livförsäkringsföretag med undantag för rapportering. Vilka av dessa
flikar ett företag rapporterar beror på verksamhetens storlek samt
eventuella undantag givna av Finansinspektionen. Vissa företag har givits
undantag från den kompletterande tillsynsrapporten men erfordras
rapportera in standardrapporten. Dessa finns tillgängliga i sin helhet i
föreskrifterna 2011:33 för skadeföretag samt 2011:34 för livföretag.
2.4.3

Bortfallsuppföljning

Inget bortfall förekommer i den här undersökningen.

2.5
Bearbetningar
Bearbetning av insamlade tillsynsuppgifter sker ej i annan mån än att
summeringar sker till aggregerade poster, i vissa fall summeras även
olika poster till totaler. Registerdata används ej för att komplettera de i
undersökningen insamlade uppgifterna. Insamlad data kompletteras ej
med registerdata i någon form.
Skulle bortfall förekomma kommer företaget i gällande kvartal imputeras
de uppgifter som rapporterats i föregående kvartal.

2.6
Granskning
De uppgifter som figurerar i undersökningen granskas av
Finansinspektionen, SCB har ingen del i detta arbete. Skulle
Finansinspektionen upptäcka att ett företag rapporterat in felaktiga
värden inhämtar Finansinspektionen en ny korrekt blankett från företaget
i fråga. Denna blankett skickas då till SCB i ny filleverans.
Om SCB av någon anledning får anledning att tro att en rapport inte
stämmer kan SCB föra frågan vidare till Finansinspektionen som om så är
lämpligt för frågan vidare till företaget i fråga.

2.6.1

Granskning under direktinsamlingen

SCB granskar inte data i detta stadium, undantaget grundläggande
kontroller av att de filer som levererats från Finansinspektionen rimligen
kan vara kompletta för populationen.

2.6.2

Granskning av mikrodata och insamlade statistikvärden

Då data redan granskats av Finansinspektionen gör SCB ingen
granskning på mikronivå såvida klart avvikande värden inte står ut i en
helhet och därmed föranleder att rapporten i fråga granskas på
mikronivå.
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2.6.3

Granskning av makrodata

Makrogranskning sker som ett steg i granskning inför redovisning, se
nedan. Makrogranskningen består av en rimlighetsbedömning av
tidsserier.

2.6.4

Granskning av redovisning

Inför publicering av data samt leverans av data sker en granskning av
tidsserier. Detta för att säkerställa att inget fel med stor påverkan på
aggregerade värden gått igenom Finansinspektionens granskning utan att
identifieras.
Primärt sker dock granskningen av dessa data hos Finansinspektionen,
den myndighet som mottar rapporterna från försäkringsföretagen.

2.7
Skattningsförfarande
Undersökningens målvariabler utgörs primärt av aggregeringar av poster
i försäkringsföretagens resultat- och balansräkningar. Dessa erhålls
genom att helt enkelt summera samtliga förtags individuella värden på
posten i fråga. Ofta redovisas värden uppdelat separat på liv- och
skadeförsäkring.

2.7.1

Principer och antaganden

Vidarebearbetning sker ej vid sammanställning av statistiken.
Inrapporterade poster summeras för att nå den slutliga
statistikprodukten. Därmed utgör misstag vid rapportering från
försäkringsföretagens sida den enda källan till osäkerhet i publicerade
värden. Den osäkerhet detta tillför till redovisade värden skattas ej, men
bedöms utifrån erfarenhet vara inte vara stor.

2.7.2

Skattningsförfarande för målstorheter

Låt 𝑋𝑋 beteckna den målvariabel som önskas skatta hos målpopulationen.
Estimatorn för målstorheten 𝑋𝑋�, ges då av:
1. 𝑋𝑋� = ∑𝑛𝑛𝐼𝐼=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 , där 𝑥𝑥𝑖𝑖 betecknar varje enskilt försäkringsföretags
värde på posten i fråga.

2.7.3

Skattningsförfarande för tillförlitlighet

Tillförlitligheten i statistiken skattas ej. Skattning av denna osäkerhet vore
detsamma som skattning av försäkringsföretagens benägenhet att
rapportera fel vid ett givet kvartal, vilket skulle erfordra kännedom om
variabelns sanna värde för samtliga rapportörer och därmed är ogörligt.
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2.7.4

Röjandekontroll

Vid publikation av uppgifter antingen på SCB:s hemsida eller vid externa
leveranser sker en bedömning huruvida aggregerade data på en variabel
riskerar röja ett individuellt företags uppgift om variabeln i fråga. Bedöms
så vara fallet undertrycks den här posten ur publicering.
Frånsteg från denna princip sker i vissa fall då företag lämnat fullmakt att
publicera information på individnivå.

3

Genomförande

Undersökningen tar grund i Finansinspektionens tillsynsverksamhet,
vilken sätter ramen för undersökningen. Rapportering sker direkt från
försäkringsföretag till Finansinspektionen, vilken för vidare rapporterna
till SCB. Publikationen baseras i sin helhet direkt på inrapporterade
värden, och kompletteras således ej med information från annan källa.
Bortfall förekommer ej på den här undersökningen. Det faktum att ramoch målpopulation definieras utifrån vilka bolag som är förpliktigade att
rapportera uppgifterna i fråga av tillsynskäl medför att undersökningen
är en totalundersökning.
Finansinspektionen ansvarar för att granska de uppgifter som omfattas av
undersökningen. Skulle Finansinspektionen upptäcka att ett företag
förefaller ha rapporterat ett inkorrekt värde kontaktar Finansinspektionen
företaget i fråga och begär om så är fallet in en reviderad rapport från
företaget. Reviderade rapporter skickas vidare till SCB.
SCB granskar inte rutinmässigt inkommen data i annan mån än att:
1. Hela populationen rimligen kan ha täckts in av de rapporter som
Finansinspektionen levererat.
2. Inga signifikanta trendbrott som skulle indikera problem i
rapporteringen förekommer.
Skulle SCB ha anledning att tro att det begåtts misstag i någon rapport
kontaktar SCB Finansinspektionen som tar frågan därifrån.

3.1
Kvantitativ information
Under 2018 rapporterade 30 livförsäkringsföretag och 128
skadeförsäkringsföretag den Kompletterande Tillsynsrapporten. 6
livförsäkringsföretag rapporterade standardrapportens årsblankett för
livförsäkringsföretag.
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Avvikelser från undersökningsdesignen

Inga avvikelser från undersökningsdesignen skedde under kvartalet i
fråga.
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