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Syftet med undersökningen

• Ge underlag för att bedöma hur lång tid en löpande 
utbetalning från en sjuk- eller 
premiebefrielseförsäkring förväntas pågå.

• Utbetalningen startar efter tre månaders karenstid. 
(Normalt inom privat försäkring.)

• Utbetalningen avslutas på grund av att den försäkrade

- Tillfrisknar och återgår till arbete

- Avlider

- Försäkringstiden löper ut (65 år)

• Resultatet kan användas till beräkningar av 
försäkringstekniska avsättningar för pågående 
utbetalningar från sjuk- eller 
premiebefrielseförsäkringar.



Undersökningens genomförande

• Arbetsgrupp från FTN har genomfört en uppföljning av 
den sjuklighetsundersökning (SUS08) som 
presenterades 2011.

• Ingen undersökning av insjuknande.

• Har endast undersökt avveckling. 

• Arbetsgruppen har bestått av

- Gunnar Andersson

- Åsa Larson

- Bengt von Bahr

- Rikard Bergström



Deltagande bolag och några av de 
inrapporterade uppgifterna

- Alecta

- Folksam

- FPK

- Handelsbanken Liv

- Länsförsäkringar

- Movestic

- Nordea Liv & Pension

- SEB Pension & 
Försäkring

- Skandia

- SPP

- Swedbank Försäkring

- Försäkringstyp 
(Sjuk- eller 
premiebefrielse etc.)

- Kön

- Födelseår och månad

- Insjuknandetidpunkt

- Avgångstidpunkt

- Avgångsorsak



Rapporteringsperiod 2008-2015



Möjliga felkällor och problem vid 
rapportering

• Ofullständiga data

- Byte av system för skadereglering

- Utrensning av personuppgifter

• Retroaktiviteter

• Flera försäkringar för samma individ.

• Personer som återinsjuknar efter en kort tid som frisk.

• Deltidssjukskrivningar där nivån varierar.

• Skillnader mellan bolagens villkor.

• Den bortre tidsgränsen i Försäkringskassans regler.



Gruppering av data

• Typ

- Sjukförsäkring eller Premiebefrielseförsäkring

• Tecknande

- Frivilligt tecknad försäkring eller Obligatoriskt 
tecknad försäkring 

• Kön

- Man eller Kvinna

• Totalt 2*2*2 = 8 kombinationer.

• Åldersintervaller 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 
50-55, 55-60 eller 60-62 år.

• Utjämning med dödlighetsantagande vid litet antal 
observationer eller hög ålder.



Skattningsteknik

• En person som är x år gammal insjuknar och 
sjukfallets längd är den stokastiska variabeln Ux.

• Avvecklingsfunktionen λx(t) ger sannolikheten att 
sjukfallets längd är större än tiden t.
λx(t) = P(Ux>t)

• Avvecklingsfunktionen skattas genom att jämföra 
antalet avvecklade sjukfall med antalet pågående 
sjukfall för alla tidpunkter och åldrar för insjuknande.

- Nelson-Aalen

- Kaplan-Meier



Kvinnor med frivilligt tecknad 
sjukförsäkring, observerad kurva



Modell för utjämning av skattad 
avvecklingsfunktion

𝜆𝑥 𝑡 =

𝑖=1

4

𝑓𝑖 𝑥 ⋅ 𝑒−𝑑𝑖⋅ 𝑡−0,25 , 𝑡 ≥ 0,25

𝑓𝑖 𝑥 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 ⋅ 𝑒
𝑐𝑖⋅𝑥 𝑓4 𝑥 = 1 − σ𝑖=1

3 𝑓𝑖 𝑥

13 parametervärden
𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4

8 kombinationer (man/kvinna, sjuk/premiebefrielse och 
frivillig/obligatorisk)

Tre månaders karenstid ger egenskapen
𝜆𝑥 0,25 ≡ 1



Modell för utjämning av skattad 
avvecklingsfunktion

𝜆𝑥 𝑡 =

𝑖=1

4

𝑓𝑖 𝑥 ⋅ 𝑒−𝑑𝑖⋅ 𝑡−0,25 , 𝑡 ≥ 0,25

𝑓𝑖 𝑥 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 ⋅ 𝑒
𝑐𝑖⋅𝑥 𝑓4 𝑥 = 1 − σ𝑖=1

3 𝑓𝑖 𝑥

Fyra exponentialfördelningar med väntevärden 
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Sannolikheten för respektive exponentialfördelning är
𝑓1 𝑥 , 𝑓2 𝑥 , 𝑓3 𝑥 , 𝑓4 𝑥

Tre månaders karenstid ger egenskapen
𝜆𝑥 0,25 ≡ 1



Kvinnor med frivilligt tecknad 
sjukförsäkring, observerad kurva



Kvinnor med frivilligt tecknad 
sjukförsäkring, anpassad kurva



Kvinnor med frivilligt tecknad 
sjukförsäkring, alla åldrar



Kvinnor med frivilligt tecknad 
sjukförsäkring, alla åldrar (λ<0,35)



Kvinnor med obligatoriskt tecknad sjuk-
försäkring, bortre tidsgränsen vid 2,5 år



Kvinnor med frivilligt tecknad sjuk-
försäkring, jämförelse mot SUS08



Exempel på beräkningar av FTA

• En kvinna som har en frivilligt tecknad sjukförsäkring 
insjuknar vid åldern 54 år och 9 månader.

• Efter tre månaders karenstid blir hon berättigad till 
ersättning på 1 kr/år så länge hon inte tillfrisknar 
avlider eller fyller 65 år.

• Hon förblir sjuk och ersättningsberättigad hela tiden 
fram till 65 års ålder.

• Hur hög blir avsättningen när utbetalningen påbörjas 
då hon är 55 år och hur utvecklas den under de 
återstående 10 åren?



FTA för kvinna med frivilligt tecknad 
sjukförsäkring, utbetalning från 55 år



FTA för kvinna med frivilligt tecknad 
sjukförsäkring, jämförelse med 
garanterad utbetalning



FTA för kvinna med frivilligt tecknad 
sjukförsäkring, jämförelse med 
garanterad utbetalning



FTA för kvinnor med frivilligt tecknade 
sjukförsäkringar, jämförelse med 
garanterad utbetalning



FTA för kvinnor med frivilligt 
tecknade sjukförsäkringar



Jämförelse av FTA för frivilligt 
respektive obligatoriskt tecknade 
sjukförsäkringar för kvinnor



Jämförelse av FTA för män respektive 
kvinnor med obligatoriskt tecknade 
sjukförsäkringar 



Jämförelse med föregående 
undersökning för kvinnor med 
frivilligt tecknade sjukförsäkringar



Tryggandegrunderna enligt FFFS 2007:24 
(Dåvarande SPPs grunder från 1976)

𝜆𝑥 𝑡 = 0,53 + 0,1 ∙ 𝑓 𝑥 ∙ 10−0,015𝑡 +
0,11 − 0,056 ∙ 𝑓 𝑥 ∙ 10−0,4𝑡 +
0,36 − 0,044 ∙ 𝑓 𝑥 ∙ 10−2,3𝑡

där
𝑓 𝑥 = 42,3 ∙ 100,001𝑥 + 0,000525 ∙ 100,06𝑥 − 48,8

Efter lång tid är ändå sannolikheten att ett sjukfall ändå 
ska avvecklas inom ett år ca 3,4 %.

1 − 10−0,015 ≈ 0,034



Tryggandegrunderna



Tryggandegrunderna och kvinnor 
med obligatoriskt tecknad försäkring 



Några iakttagelser

• Svårigheter att undersöka avveckling.

- Ett antal möjliga felkällor i försäkringssystemen.

- Skillnader mellan bolagens villkor.

• Överväg att räkna långa sjukfall som livräntor så att 
man slipper stresstesta avvecklingsantagandet.

- Inom gränser för betryggande eller aktsamt.

• Tryggandegrunderna i FFFS 2007:24 kan behöva ses 
över.

- Alltför hög sannolikhet att sjukfall avvecklas efter 
lång tid.




