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KOMMENTARER TILL 
DELÅRSRAPPORT 
–
Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag 
(Löf) avger härmed delårsrapport för perioden 
januari – augusti 2022.

VERKSAMHET OCH ORGANISATION
Löf är ett rikstäckande ömsesidigt 
försäkringsbolag. Löfs huvudsakliga uppdrag 
är att försäkra de vårdgivare som finansieras av 
regionerna. Vidare har Löf ett uppdrag att bidra 
till att skador i vården minskar, vilket sker genom 
skadeförebyggande verksamhet. Bolaget har sitt 
säte i Stockholm och ägs av Sveriges samtliga 
regioner. Bolaget har cirka 170 medelantal 
anställda. 

Löfs kundgrupper delas in i två segment, 
patienter och försäkringstagare. Det löfte vi ger 
våra kunder är ”En patientförsäkring för alla”. 
Genom Löf har alla patienter som behandlas inom 
regionfinansierad vård en försäkring, vilken kan ge 
ekonomisk ersättning vid undvikbara skador inom 
hälso- och sjukvården. 

Den försäkring som Löf primärt tillhandahåller 
är patientförsäkring. Löf tillhandahåller även 
behandlingsskadeförsäkring vid utlandsvård, 
försäkring avseende patienter smittade med 
Hepatit C före år 1992, försäkring för skador 
orsakade av läkemedelsanvändning utanför 
godkänd indikation och ansvarsförsäkring. 
Verksamheten syftar inte primärt till att generera 
vinst till ägarna.

Under 2022 har arbetet fortsatt med 
tillgänglighetsanpassningar av det digitala 
kundmötet samt utveckling av Löfs nya 
webbaserade skadesystem, där den strategiska 
målsättningen är att korta handläggningstiderna 
och öka kundnöjdheten. Antalet anmälda skador 
under årets första åtta månader uppgår till 12 991 
(11 820) anmälningar, vilket är en anpassning till 
mer förväntade volymer efter Covid-19 pandemin 
då antalet anmälningar minskade. Hittills under 

2022 har Löfs skadeverksamhet fattat 11 015 
(11 776) principbeslut och slutreglerat 4 424 
(5 106) ärenden. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
DELÅRSPERIODEN
Kriget i Ukraina
Delårsperioden har präglats av oroligheter samt 
geopolitiska spänningar i spåren av Rysslands 
invasion av Ukraina med effekter på de finansiella 
marknaderna i form av kraftigt stigande 
inflation, ökade marknadsräntor och fallande 
tillgångspriser. Löf har ingen direkt exponering 
mot Ryssland eller ryska tillgångar och följer 
löpande utvecklingen samt påverkan på finansiella 
marknader och aktuella effekter på den finansiella 
utvecklingen. Bolagets finansiella ställning 
bedöms stabil med stark solvensposition trots den 
turbulenta finansiella utvecklingen.

Kapitalförvaltning – aktier
Under delårsperioden har diversifieringen ökat i 
placeringsportföljen via allokering mot aktieinslag. 
Totalt har placeringar motsvarande 7 (0) % av 
portföljvärdet placerats i aktiefonder.

EKONOMISK ÖVERSIKT
Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgår till 811 308 (-5 595) tkr. Förändringen 
jämfört med föregående år är främst hänförligt till 
förändringen av avsättning för oreglerade skador. 
Totalresultatet som efter skatt uppgår till -367 586 
(-103 783) tkr, är påverkat av orealiserade 
värdeförändringar på placeringstillgångar 
som för delårsperioden uppgår till -1 129 464 
(-130 946) tkr.

Den negativa totala resultatutvecklingen för 
perioden är i huvudsak förklarad av stigande 
inflationsförväntningar, vilket ökat avsättning för 
oreglerade skador.
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Premieintäkter
Premieintäkter för delårsperioden uppgår till 
998 630 (1 081 849) tkr. Premieinkomsten för 
samma period uppgår till 1 500 000 (1 625 000) 
tkr. Premierna beslutas av styrelsen och faktureras 
försäkringstagarna årsvis. Premieuttaget baseras 
på bedömningar utifrån bolagets solvensbehov 
och på försäkringstekniska bedömningar. 

Försäkringsersättningar och driftskostnader 
Försäkringsersättningar uppgår till 86 388 
(1 127 669) tkr. Försäkringsersättningar utgörs 
dels av utbetalda försäkringsersättningar inklusive 
driftskostnader för skadereglering uppgående 
till 501 201 (585 983) tkr dels av förändringar i 
avsättning för oreglerade skador uppgående till 
-414 813 (541 686) tkr.

Utbetalda försäkringsersättningar inklusive 
driftskostnader för skadereglering ligger 
något under föregående års utfall och följer 
produktionen i bolaget. 

Den huvudsakliga orsaken till minskningen i 
avsättning för oreglerade skador är hänförligt 
till stigande marknadsräntor, vilket leder till 
en större diskonteringseffekt på grund av den 
långa durationen i avsättningarna. De ökade 
förväntningarna på inflationen ökar avsättning för 
oreglerade skador med cirka 450 000 (150 000) 
tkr, men får för perioden ett mindre genomslag 
än de stigande marknadsräntorna, därav 
nettominskningen i avsättning för oreglerade 
skador med -414 813 tkr. 

Driftskostnader uppgår till 37 387 (41 364) tkr, 
minskningen jämfört med föregående år är främst 
hänförlig till minskade personal- och IT-kostnader. 

Kapitalavkastning 
Årets första åtta månader har kännetecknats 
av kraftigt stigande inflation och en geopolitisk 
osäkerhet, vilket medfört starka uppgångar 
i marknadsräntenivåer i huvudsak driven av 
penningpolitiska åtstramningar. Mixen av stigande 
inflation, ökade räntor och geopolitisk osäkerhet 
har påverkat tillväxtutsikterna negativt, vilket 
medfört att de finansiella marknaderna reagerat 
med ökad riskaversion och generella nedgångar i 
aktie- och räntevärderingar.  

Löfs placeringsinriktning utgörs dels av 
räntebärande tillgångar i likvida noterade 
värdepapper med hög kreditkvalitet samt dels 
i aktieexponering. Placeringsportföljen uppgår 
2022-08-31 till totalt 13 297 486 (14 029 766) tkr 
och där 80 (85) % av portföljen utgörs av ett 
direktägt obligationsinnehav, 13 (15) % av innehav 
i företagsobligationsfond samt 7 (0) % i aktiefond. 
Bolagets placeringspolicy bygger på ett lågt 
risktagande och med etiska, miljömässiga och 
sociala krav på hur förvaltningen ska bedrivas. 
Andelen gröna obligationer i total ränteportfölj 
uppgår till 11 (10) %. Förvaltningen av Löfs 
placeringstillgångar hanteras av SEB AB via ett 
diskretionärt förvaltningsuppdrag. 

Exponeringen av placeringstillgångarna är per 
2022-08-31 fördelade enligt nedan:

 
Obligationer: 

Stat och 
offentlig sektor

17%

Obligationer: 
Mellanstatliga 
institutioner

7%

Säkerställda obligationer 

56%

Företags-
obligationsfond

13%

Aktiefond
7%

(bostad)

Kapitalavkastning inklusive extern 
förvaltningskostnad uppgår för delårsperioden 
till -63 733 (81 519) tkr. Direktavkastningen 
beräknas till -0,4 (0,6) % och totalavkastning 
inklusive orealiserade värdeförändringar 
till -8,4 (-0,3) %.  Den primära orsaken till 
den lägre totalavkastningen jämfört med 
föregående år förklaras av de kraftigt stigande 
marknadsräntorna under perioden. Orealiserade 
värdeförändringar på tillgångsportföljen har 
för delårsperioden reducerat eget kapital (före 
beräknad skatt) med -1 129 464 (-130 946) tkr och 
påverkat totalavkastningen med -8,0 (-0,9) %. 
Den genomsnittliga durationen för ränteportföljen 
uppgick till 4,2 (3,9) år.
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RESULTATRÄKNING
I SAMMANDRAG 
–
tkr 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01

2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31

TEKNISK REDOVISNING AV  
SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 998 630 1 081 849 1 625 000

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 85 949 19 975 28 348

Övriga tekniska intäkter 186 70 474

Försäkringsersättningar (efter avgiven  
återförsäkring)

-86 388 -1 127 669 -1 098 383

Driftskostnader -37 387 -41 364 -65 001

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 960 990 -67 139 490 438

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 960 990 -67 139 490 438

Kapitalavkastning -149 682 61 544 74 982

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 811 308 -5 595 565 420

Bokslutsdispositioner -132 476 17 300 -251 845

Resultat före skatt 678 832 11 705 313 575

Skatt -149 624 -11 517 -74 280

Periodens resultat 529 208 188 239 295
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RAPPORT ÖVER  
TOTALRESULTAT 
–
tkr 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01

2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31

Periodens resultat 529 208 188 239 295

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som senare kan komma att omföras till  
resultaträkningen 

Omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas -1 129 464 -130 946 -272 918

Skatt hänförlig till omvärdering av finansiella  
tillgångar som kan säljas 

232 670 26 975 56 221

Totalresultat -367 586 -103 783 22 598

Hänförligt till försäkringstagarna -367 586 -103 783 22 598
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BALANSRÄKNING
I SAMMANDRAG 
–
tkr 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar 13 297 486 14 029 766 13 610 764

Fordringar 74 338 109 563

Andra tillgångar 433 536 166 933 229 628

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 92 263 97 660 74 663

SUMMA TILLGÅNGAR 13 897 623 14 294 468 13 915 618

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 1 198 356 1 439 561 1 565 942

Obeskattade reserver 2 593 649 2 192 028 2 461 173

Försäkringstekniska avsättningar  
(före angiven återförsäkring)

9 847 189 10 606 600 9 760 632

Andra avsättningar 223 899 27 539 74 790

Skulder 18 587 14 829 39 353

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 943 13 911 13 728

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

13 897 623 14 294 468 13 915 618
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FÖRÄNDRING I EGET  
KAPITAL
– 
tkr 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31

Belopp vid periodens ingång 1 565 942 1 543 344 1 543 344

Periodens resultat 529 208 188 239 295

Övrigt totalresultat -896 794 -103 971 -216 697

Totalresultat -367 586 -103 783 22 598

Belopp vid periodens utgång 1 198 356 1 439 561 1 565 942
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NYCKELTAL 
–

tkr 2022 2021 2021

8 mån 8 mån 12 mån

RESULTAT AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN

Skadeprocent 8 104 68

Driftskostnadsprocent 4 4 4

Totalkostnadsprocent 12 108 72

RESULTAT AV KAPITALFÖRVALTNINGEN

Direktavkastning, procent 1 -0,4 0,6 0,7

Totalavkastning, procent 2 -8,4 -0,3 -1,2

EKONOMISK STÄLLNING

Konsolideringskapital 3 792 005 3 631 589 4 027 116

Konsolideringsgrad, procent 253 223 248

SOLVENSRELATERADE UPPGIFTER 3

Kapitalbas, primärkapital 4 477 774 4 002 587 4 380 140

Kapitalbas, tilläggskapital 1 250 918 1 551 429 1 308 423

Minimikapitalkrav 878 402 981 563 913 951

Solvenskapitalkrav 2 501 836 3 102 858 2 616 845

1. Direktavkastning beräknas som nettot av kapitalavkastning intäkter och kapitalavkastning 
kostnader (exklusive kapitalförvaltningsavgifter) i relation till årets genomsnittliga 
marknadsvärde av placeringstillgångar och likvida medel.

2. Totalavkastning beräknas som nettot av kapitalavkastning intäkter och kapitalavkastning 
kostnader (exklusive kapitalförvaltningsavgifter) samt orealiserade värdeförändringar i 
placeringstillgångar i relation till årets genomsnittliga marknadsvärde av placeringstillgångar och 
likvida medel.

3. Solvensrelaterade uppgifter som angivits avseende delåren utgörs av beräknade siffror per 
06-30. Kapitalbasposterna är upptagna i enlighet med medräkningsbar nivå. Löf bedömer 
att inga väsentliga förändringar skett under perioden juli-augusti som materiellt påverkar de 
solvensrelaterade uppgifterna.
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NOTER 
–

NOT 1,  REDOVISNINGSPRINCIPER
Överensstämmelse med normgivning och lag
Delårsrapporten har upprättats enligt Lag om 
årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) 
och Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning 
i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag 
samt dess ändringsföreskrifter. 

Finansinspektionens föreskrifter innebär att Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 
2 samt internationella redovisningsstandarder, 
med vissa begränsningar, tillämpas. 

Redovisningsprinciper är i allt väsentligt 
oförändrade jämfört med de som tillämpas i 
årsredovisningen 2021, som finns att läsa på 
www.lof.se.

Förändrade redovisningsprinciper och 
kommande regelverksförändringar 
Löf kommer att tillämpa IFRS 9 Finansiella 
instrument från 1 januari 2023, förändringen 
förväntas inte få någon väsentlig påverkan 
då tillgångar även fortsättningsvis redovisas 
till verkligt värde. Nya och ändrade 
redovisningsstandarder som har trätt ikraft under 
delårsperioden bedöms inte ha någon påverkan 
på de finansiella rapporterna.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Bolagets väsentliga uppskattningar och 
bedömningar som angivits i årsredovisningen för 
2021, har inte förändrats under rapportperioden.

 

2022-08-31 2021-08-31

mkr Nivå 1 Nivå 2 Totalt Nivå 1 Nivå 2 Totalt

Aktier och andelar 971 - 971 - - -

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

12 326 - 12 326 14 030 - 14 030

Varav noterade värdepapper 13 297 - 13 297 14 030 - 14 030

Andel av marknadsvärde (%) 100 - 100 100 - 100

NOT 2, VERKLIGT VÄRDE FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT
Information om finansiella instruments verkliga värden
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument. 
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. 
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. 

För mer information om värderingstekniker och indata för innehav tillhörande de olika nivåerna hänvisas 
till årsredovisningen 2021.
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NOT 3, RISKER OCH RISKHANTERING 
Riskhanteringen utgör en central del av Löfs 
företagsstyrningssystem. Det övergripande syftet 
med riskhanteringen är att säkerställa att Löf alltid 
ska kunna uppfylla sina åtaganden mot kunderna.

De risker Löf är exponerade mot liksom bolagets 
riskhanteringssystem och riskhanteringsprocess 
redovisas mer ingående i årsredovisningen för 
2021. 

Under 2022 har Löf ökat diversifieringen i 
marknadsrisken genom en begränsad investering i 
aktiefonder. Utvecklingen 2022 har kännetecknats 
av geopolitisk osäkerhet efter Rysslands invasion 
av Ukraina, kraftigt stigande inflation och 
betydande marknadsränteuppgångar. Löf bevakar 
solvensutvecklingen löpande och under våren 
inleddes aktiviteter inom kontinuitetsplaneringen 
utifrån ett scenario om höjd beredskap.

Sammantaget bedöms den övergripande 
riskbilden som beskrivs i årsredovisningen 
fortsatt som representativ. Riskprofilen är stabil 
med sakförsäkringsrisk och marknadsrisk som 
huvudsakliga drivare av solvenskapitalkrav.

NOT 4, UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE
Bolagets upplysningar om närstående som 
angivits i årsredovisningen för 2021, har inte 
förändrats under rapportperioden.

NOT 5, VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
BALANSDAGEN
Inga väsentliga händelser efter balansdagen har 
inträffat.

Verkställande direktören har styrelsens uppdrag 
att lämna delårsrapporten. Delårsrapporten har 
inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisor. 

Stockholm den 30 september 2022

Jesper Andersson
Verkställande direktör



Löf är ett modernt och proaktivt försäkringsbolag som ska vara det givna valet för  
reglering av patientskador i vården. 

 
På www.lof.se kan du läsa mer om oss. Där hittar du information om hur försäkringen  
gäller, hur man anmäler en skada och hur utredningen av patientskador går till, samt 
om vårt patientsäkerhetsarbete. 

Löf
Box 17830
118 94 Stockholm

Växel 08-551 010 00
info@lof.se
www.lof.se




