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1. Indledning og sammenfatning 

Langt de fleste opfatter forsikring som et naturligt element i et moderne sam-

fund. Derfor er det svært at forestille sig en verden, hvor husholdninger og er-

hverv ikke kan tegne forsikringer. Netop af den grund er det også vanskeligt at 

vurdere den samfundsmæssige betydning af forsikring.  

Denne rapport ser både på skadeforsikringer og forsikringer i tilknytning til pen-

sionsopsparing.1 Forsikringserhvervet omfatter således både skadeforsikrings-

selskaber, pensionskasser og livsforsikringsselskaber.   

Hvis man måler forsikrings direkte betydning i de økonomiske statistikker, 

kommer man umiddelbart frem til, at forsikringserhvervet har begrænset betyd-

ning. Erhvervet er ansvarligt for godt ½ pct. af den samlede beskæftigelse i 

Danmark og godt 1 pct. af produktionen.  

De økonomiske statistikker viser imidlertid ikke den indirekte samfundsmæssige 

betydning af erhvervet. Den skal måles ved forsikrings påvirkning af dispositio-

ner i andre erhverv og i husholdningerne; dvs. effekten på samfundet i bred for-

stand.  

Forsikrings bredere betydning og positive påvirkning af samfundet kan sammen-

fattes i følgende: 

 Øget velstand, fordi risikodeling øger investeringer og anskaffelsen af 

større forbrugsgoder i virksomheder og husholdninger, der har aversion 

mod risiko, dvs. foretrækker det sikre frem for det usikre.   

 Øget tryghed og frihed, fordi potentielle katastrofer ved hjælp af forsik-

ringer bliver til risici, der kan beregnes og administreres. Det betyder, at 

livet kan gå videre, selv hvis det værst tænkelige sker. 

 Øget sikkerhed, fordi branchen og selskaberne stiller krav og rådgiver 

om at forebygge mod brand, indbrud, andre former for kriminalitet og 

ulykker. 

 Øget velfærd, fordi fx livs- og invaliditetsforsikringer samt sundhedsfor-

sikringer, der supplerer skattefinansieret velfærd, skaber tryghed og 

økonomisk sikkerhed for befolkningen.  

 Øget sundhed, fordi forsikring sætter fokus på forebyggelse, rehabilite-

ring og genoptræning. 

 Bedre adfærd i samfundet, fordi fx miljøansvarsforsikringer kan sikre hø-

je miljøstandarder med lave samfundsmæssige omkostninger.     

Denne rapport bidrager med ny viden om størrelsen af forsikringserhvervets 

samfundsmæssige betydning på en række områder: 

 Væksten i forsikringsmarkederne siden midten af 1970’erne har bidraget 

til øget velstand. Havde det ikke været for denne vækst, ville både det 

private og offentlige forbrug pr. person være ca. 10.000 kr. lavere end i 

dag. Det samlede forbrug pr. person ville altså være ca. 20.000 kr. lave-

re end i dag. Forsikringsmarkederne er årsag til ca. 20 pct. af den sam-

                                                

1 Livrenter indgår ikke, selvom en livsvarig livrente kan opfattes som en forsikring mod at 
løbe tør for pensionsmidler for personer med en høj levealder. 
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lede vækst siden midten af 1970'erne, hvilket er betydeligt.2 Den pri-

mære årsag er, at forsikringer øger villigheden til at tage en risiko.  

 Husholdningerne foretrækker det sikre frem for det usikre, og derfor er 

værdien af forsikringer væsentligt større end præmierne. Nye undersø-

gelser viser, at værdien for kunderne kan være op til 4 gange større end 

præmierne. Det svarer til, at værdien af skadeforsikring i 2008 kan være 

op til 200 mia. kr. Værdien af forsikringer knyttet til pensionsindbetalin-

ger kan være op til 50 mia.kr.  

På uddannelsesområdet yder forsikringserhvervet også et samfundsmæssigt bi-

drag. Som en af få brancher i Danmark finansierer forsikringserhvervet selv sine 

uddannelser på Forsikringsakademiet, og de uddannelsessøgende får løn under 

uddannelsen i stedet for SU. Stort set alle andre uddannelser i Danmark er of-

fentligt finansieret. Uddannelserne på Forsikringsakademiet har høj værdi. Afka-

stet for den enkelte og samfundet kan sammenlignes med lange videregående 

uddannelser.  

Disposition over rapporten: 

 Afsnit 2 forklarer, hvad forsikring er, og diskuterer forsikrings mulige 

påvirkning af samfundet. 

 Afsnit 3 belyser betydningen af forsikring i de økonomiske statistikker, 

herunder nationalregnskabet. 

 Afsnit 4 giver en oversigt over internationale studier af sammenhængen 

mellem størrelsen af forsikringsmarkedet og økonomisk vækst. Med ud-

gangspunkt i de internationale erfaringer foretages en vurdering af for-

sikringsmarkedets betydning for den danske vækst siden midten af 

1970'erne og frem til i dag. 

 Afsnit 5 sætter tal på den værdi, som danskerne tillægger forsikring. Det 

sker med udgangspunkt i vurderinger af danskernes syn på risici og de 

faktiske sandsynligheder for skader og erstatninger. 

 Afsnit 6 vurderer værdien af Forsikringsakademiets uddannelser – både 

for samfundet generelt og for de personer, der har taget en uddannelse 

på Forsikringsakademiet. 

 Afsnit 7 er en samlet afrunding af rapporten. 

2. Forsikring og dens mulige samfundsmæssige 
betydning3 

En forsikring er en kontrakt mellem en forsikringstager og et forsikringsselskab, 

hvor selskabet påtager sig den økonomiske risiko ved, at en begivenhed beskre-

vet i kontrakten indtræder i løbet af forsikringsperioden mod, at forsikringstage-

ren betaler en præmie. Det vil normalt være en forudsætning for etablering af 

en forsikringskontrakt, at flere forsikringstagere er udsat for samme risiko under 

ensartede betingelser, men at ingen ved, hvem der rammes, og at skadefre-

kvensen og erstatningernes størrelse kan beregnes statistisk. De forsikrede må 

endvidere være villige til at betale en præmie, der er tilstrækkelig til, at de sam-

                                                

2 Ca. halvdelen af væksten i perioden skyldes øget indsats af kapital og arbejdskraft. 
3 Dette afsnit bygger bl.a. på Association of British Insurers (2005), Centre for Economic 
and Business Research (2005) og Andersen (2004). 
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lede præmier kan dække de samlede erstatninger samt omkostninger til admini-

stration mv.   

Der findes også forsikringer knyttet til pensionsordninger. Forsikringselementet 

knytter sig til usikkerhed om den forsikredes liv og helbred.  

I boks 1 er vist en oversigt over forsikringstyper i Danmark i skadesforsikring og 

i tilknytning til pensionsordninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvom udgangspunktet for forsikring er en kontrakt, der overfører risiko mel-

lem to parter, handler forsikring grundlæggende om at samle (poole) og fordele 

risiko mellem en stor gruppe af personer og aktører. Hele grundtanken i forsik-

ring er, at der er en høj grad af solidaritet inden for gruppen af forsikrede i kraft 

af risikodelingen. 

Boks 1 Typer af forsikring  

Skadesforsikring 

Erhvervsforsikring 

 Bygningsforsikring 

 Løsøreforsikring mv. 

 Erhvervs- og produktansvarsforsikring 

 Arbejdsskadeforsikring 

 Byggeskadeforsikring 

 Sø- og transportforsikring  

 Anden erhvervsforsikring 

Privatforsikring 

 Indboforsikring 

 Hus- og grundejerforsikring 

 Fritidshusforsikring 

 Ejerskifteforsikring 

 Supplerende arbejdsløshedsforsikring 

 Anden privatforsikring 

Syge- og ulykkeforsikring 

 Sundhedsforsikring 

 Individuel syge- og ulykkeforsikring 

 Erhvervsudygtighedsforsikring 

Motorkøretøjsforsikring (privat og erhverv) 

 Ansvar 

 Kasko 

Kredit- og kautionsforsikring 

Rejseforsikring 

Turistassistanceforsikring 

Retshjælpsforsikring 

 

Forsikring knyttet til pensionsordninger 

Livsforsikring 

Forsikring mod erhvervsudygtighed/tab af arbejdsevne 

Forsikring mod visse kritiske sygdomme 

Sundhedsforsikringer  

 

Kilde: Forsikring & Pension og Finanstilsynet. 
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Forsikringsselskabet pooler og fordeler risiko ved at fastsætte præmiernes stør-

relse med udgangspunkt i en risikovurdering. De administrative opgaver for sel-

skaberne indebærer også opkrævning af præmierne, modtagning af skadean-

meldelser og udbetaling af erstatninger efter en skadebehandling.   

Den ældste kendte form for forsikring daterer sig til babylonierne 3.000 før vor 

tidsregning. Behovet for risikodeling udviklede sig som reaktion på usikkerheden 

knyttet til søfart og handel over store afstande. Feldbæk m.fl. (2007) giver en 

historisk gennemgang af tusind års dansk forsikring spændende fra de primitive 

samfund frem til nutiden.  

Risikodeling kan imidlertid tilvejebringes på anden vis end ved forsikring, som vi 

kender det. Historisk har man udviklet forskellige institutionelle rammer til risi-

kodeling. Familien som institution indebærer ofte en risikodeling mellem de 

"stærke" og "svage" medlemmer. I jægersamfund kan man have retningslinjer 

for byttedeling, så udsatte grupper – ældre og syge - der ikke kan deltage i jag-

ten, også tilgodeses. I agrarsamfund er der eksempler på udbyttedeling, hvor 

betalingen for en landarbejders leje af landbrugsjord er aftalt som en andel af 

høsten, der er ukendt på tidspunktet for indgåelse af lejekontrakten. Herved de-

les usikkerheden om høstens størrelse mellem ejeren og lejeren af jorden.   

En anden institution, der kan tilvejebringe risikodeling, er det universalistiske 

velfærdssamfund, som vi kender det i Skandinavien. Forsikringselementet træ-

der i kraft ved ledighed, sygdom, behov for pleje mv., når forskellige velfærds-

ordninger udløses. Forsikringselementet er ikke alene knyttet til transfereringer 

og serviceydelser, men stammer også fra finansieringen af velfærdssamfundet 

med skatter og afgifter. Da skatter og afgifter udmåles efter indkomst og for-

brug, betyder det, at de "heldige" med høje indkomster og stort forbrug betaler 

mere end de "uheldige" med dårlige indkomst- og forbrugsmuligheder. Herved 

er der både på velfærdssamfundets udgifts- og indtægtsside mekanismer, der 

sørger for risikodeling og solidaritet.    

Forsikrings bredere betydning og positive påvirkning af samfundet bliver normalt 

sammenfattet i følgende fem punkter: 

2.1. Øget velstand 

Forsikring bidrager med væsentlige økonomiske fordele, når aktiviteter er risiko-

fyldte, og der er behov for at dele eller kontrollere disse risici. Som en nobelpris-

tager i økonomi har beskrevet det, jf. Arrow (1963): 

”The non-existence of markets for the bearing of some risks in the first instance 

reduces welfare for those who wish to transfer those risks to others for a certain 

price, as well as for those who would find it profitable to take on the risk at such 

prices. But it also reduces the desire to render or consume services which have 

risk consequences.”  

Disse fordele er mest iøjnefaldende, når eksistensen af en forsikring er forud-

sætningen for, at en aktivitet overhovedet finder sted. Opstillingen af vindmøller 

i Danmark i 1980'erne og 1990'erne forudsatte, at det var muligt at forsikre 

mod skade på selve møllen og driftstab knyttet hertil samt ansvar over for tred-

jemand. Danske forsikringsselskaber var pionerer inden for udviklingen af vind-

mølleforsikringer og har stadig på globalt plan en styrkeposition.4  

                                                

4 Codan er i samarbejde med Royal & SunAlliance verdens største forsikringsselskab inden 
for vindmølleforsikring, jf. www.codan.dk. 
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Off-shore udvinding af olie i den britiske del af Nordsøen i 1970'erne forudsatte, 

at boreplatformene – der opererede under mere ekstreme vejrforhold og og 

større havdybder end hidtidig udvinding – kunne forsikres. Dette forsikringspro-

dukt blev udviklet af britiske forsikringsselskaber.   

Ud over disse historiske eksempler kan der peges på udviklingen af ny medicin 

og behandlingsformer, der ville blive alvorligt hæmmet, hvis det ikke var muligt 

at tegne produktansvarsforsikringer.   

Disse eksempler viser med al tydelighed, at velstandseffekterne af forsikring 

primært skal findes i fremme af andre branchers udviklingsmuligheder og ikke i 

branchens egen produktion eller beskæftigelse.  

2.2. Øget tryghed og frihed 

Forsikring øger tryghed og frihed, fordi potentielle katastrofer transformeres til 

administrerbare risici. Hvis det ikke var muligt at tegne en bilforsikring – der be-

står af en lovpligtig ansvarsforsikring og en frivillig kaskoforsikring - ville enhver 

beslutning om at købe og køre bil forudsætte dybe overvejelser.  

Hvis det ikke var muligt at tegne en husforsikring, ville det kunne betyde privat-

økonomisk ruin, hvis huset brænder ned til grunden eller af andre grunde mister 

væsentlige dele af sin værdi.  

Forsikring beskytter mod de økonomiske konsekvenser af uheld, kriminalitet mv. 

Derved er forsikring en forudsætning for, at almindelige mennesker overhovedet 

tør foretage sig ting, der indebærer økonomiske risici.  

Selvom forsikringer kan afbøde de umiddelbare økonomiske konsekvenser af 

uheld og andre forsikringsbare begivenheder, kan der være andre tab, som ikke 

dækkes. Ved indbrud i hjemmet kan man eksempelvis miste uerstattelige ejen-

dele med affektionsværdi eller opleve en efterfølgende periode med utryghed. 

Den erstatning, man modtager efter en ulykke, behøver derfor ikke nødvendig-

vis at kompensere fuldstændigt for de tab og gener, man kan opleve. Derfor kan 

der stadig være gode grunde til at bekymre sig, selvom man er forsikret.  

Forsikring & Pension gennemførte i 2007 en spørgeskemabaseret undersøgelse 

af, hvad danskerne bekymrer sig om, jf. Forsikring & Pension (2007).5 Ikke 

overraskende er der stor bekymring for begivenheder med alvorlige negative 

konsekvenser, fx dødsfald og alvorlige sygdom i den nærmeste familie, trafik-

ulykker, overfald, og at ens bolig brænder ned til grunden. 

Graden af bekymring afhænger både en begivenheds negative konsekvenser og 

sandsynligheden for, at begivenheden indtræder. Nogle af de ting, som dan-

skerne bekymrer sig mest om, optræder ikke med særlig stor sandsynlighed. 

Denne sandsynlighed er i undersøgelsen belyst ved andelen af de udspurgte, der 

                                                

5 EU-Kommissionen gennemførte i 2007 en undersøgelse af EU-borgernes vurdering af ri-
sikoen for, at en række begivenheder ville skade deres helbred, jf. Eurobarometer 238. 
Undersøgelsen fokuserer på risici knyttet til fødevarer, men der bliver også spurgt til hel-
bredstruslen fra forurening, trafikuheld, alvorlig sygdom, forbrugsvarer (non food), krimi-
nalitet og terrorisme.  
 
Set over en bred kam er malteserne de mest bekymrede i de 25 EU-lande, mens finnerne 
er mindst bekymrede. Danskerne ligner på en lang række områder EU som helhed, men vi 
er fx mindre bekymrede end gennemsnittet for fødevaresikkerheden og mere bekymrede 
for at blive ramt af alvorlig sygdom. 
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inden for de seneste 5 år har oplevet den pågældende hændelse. Der er et be-

mærkelsesværdigt misforhold mellem den store andel, der bekymrer sig for at 

blive overfaldet, blive ramt af kræft og opleve dødsfald i den nærmeste familie, 

og så den andel, som inden for de sidste fem år har oplevet sådanne begivenhe-

der, jf. figur 1.  

Figur 1 Hvad bekymrer danskerne, og hvor mange bekymringer bliver til 

virkelighed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Forsikring & Pension (2007). 

Selvom man tager højde for, at hændelserne kan have store, negative konse-

kvenser, er der en tendens til, at der er stor fokus på hændelserne i forhold til 

sandsynligheden for, at de indtræffer. I afsnit 5 vises, at danskerne systematisk 

overvurderer sandsynligheden for katastrofale hændelser med store, negative 

konsekvenser. 

2.3. Øget sikkerhed 

Branchen og selskaberne stiller krav om og rådgiver om forholdsregler mod 

brand, indbrud og andre former for kriminalitet samt ulykker.  

Forsikring & Pension koordinerer indsatsen vedrørende erhvervsforsikring på 

hjemmesiden www.fpsikring.dk.  

www.fpsikring.dk indeholder materiale om tyverisikring og overvågning af butik-

ker, institutioner, foreninger og øvrige virksomheder, der kan anvendes af for-

sikringsselskaber, leverandører af sikringsudstyr, installatører, virksomhedsejere 

m.v. Et eksempel på et sådant materiale er sikringskataloget, der er et hjælpe-

værktøj for forsikringsselskaberne og alle, der projekterer eller udfører mekanisk 

indbrudssikring af butikker, lagre, depoter m.v. Udarbejdelsen af sikringskatalo-

get er foretaget af Forsikring & Pension med udgangspunkt i forsikringsselska-

bernes interesse i skadeforebyggende arbejde. Kataloget fastlægger, hvilke sik-

kerhedskrav forskellige brancher skal opfylde for at kunne blive forsikret. Kata-

loget er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Det Kriminalpræventive Råd. 

0 10 20 30 40 50

Dit barn, dig selv eller din partner 
pludselig dør

Du får konstateret kræft

Du får dårlig(ere) ryg

Du bliver overfaldet

Kriminelle bander terroriserer dit 
lokalområde

Uventede regninger fx dyre 
tandlægeregninger

Dit tag bliver utæt

Hændelser sket inden for de seneste fem år

Bekymring for at situationer indtræffer
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Indtil 1999 fastlagde branchen klassificering af sikringsenheder i regi af SKAFOR 

– Dansk Forening for Skadesforsikring. Flere af disse klassificeringer fik officiel 

karakter.6  

På www.fpsikring.dk findes ligeledes materiale om forebyggelse af brand i byg-

ninger, der kan anvendes af forsikringsselskaber, redningsberedskaber, inspek-

tører, håndværkere m.v. Forsikring & Pension har i samarbejde med en ræk-

ke interessenter udviklet informationskampagner om brandsikre vægge, påsatte 

brande, brandsikring af private hjem og høstbrande 

Branchen involveres herunder i forebyggelse af skader på byggeri fx i samarbej-

de med Byg-Erfa, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut og i 

forebyggelse af brande i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Dansk Brand- 

og Sikringsteknisk Institut. 

I forhold til rådgivningsindsatsen rettet mod forebyggelse af privatkunders risiko 

for indbrud sker indsatsen bl.a. i regi af Det Kriminalpræventive Råd og Forsik-

ringsoplysningen, jf. www.forsikringogpension.dk. Det Kriminalpræventive Råd 

forebygger kriminalitet med fokus på tyveri, indbrud, it-kriminalitet, voldtægt og 

vold. Det sker ved at sætte kriminalpræventive projekter i gang, formidle viden 

om kriminalitet og forebyggelse og støtte det lokale samarbejde i alle dele af 

landet. 

Endvidere ydes støtte til at øge færdselssikkerheden ved bidrag til Rådet for 

Større Færdselssikkerhed. Enkeltselskaber er også aktive på andre områder for 

at øge sikkerheden, fx øget badesikkerhed. 

2.4. Øget velfærd baseret på forsikringer  

En betydelig del af de offentlige udgifter har karakter af forsikring. Velfærds-

kommissionen (2004) vurderer, at forsikringslignende, offentlige ydelser udgjor-

de ca. 11 pct. af BNP i 2002 og vil vokse til at udgøre ca. 13 pct. af BNP i 2040. 

Forsikringslignende velfærdsydelser omfatter bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, sy-

gesikring, førtidspension og aktiv beskæftigelsespolitik.  

Der er således mulighed for at aflaste de offentlige finanser ved at overlade en 

større del af finansieringen af de forsikringslignende velfærdsydelser til private 

forsikringsudbydere i et samspil med den offentlige sektor.  

Private forsikringer som supplement til eller erstatning for den offentlige sektors 

ydelser har især været brugt mod tab af arbejdsevne som følge af sygdom eller 

arbejdsskade.  

Der er en række fordele ved at placere forsikringsopgaver i privat regi: 

 Hvis der opstår velfungerende konkurrence, vil det medføre øget innova-

tion og dermed både en bedre dækning af markedets behov og lavere 

omkostninger ved at udbyde forsikring. Begge disse forhold indebærer 

velfærdsgevinster. 

                                                

6 Et eksempel herpå er Bekendtgørelse nr. 712 af 29. august 1995 om våben og ammuni-
tion, der fastlægger standarder for våbenskabe med henvisning til SKAFOR-sikkerheds-
niveauer. I den aktuelt gældende bekendtgørelse er der i stedet for SKAFOR henvist til en 
europæisk standard.  Et andet eksempel er Bygningsreglementet, hvor der tidligere har 
været henvist til SKAFOR-forskrifter for automatiske sprinkleranlæg, jf. fx Bygningsregle-
mentet 1982.   
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 Velfærdstabet ved at finansiere velfærdsydelser med forvridende skatter 

reduceres eller forsvinder helt.  

For at realisere disse fordele og undgå, at grupper ikke kan eller vil forsikre sig, 

er det nødvendigt at sikre, at forsikringen er obligatorisk og dækker alle. Ek-

sempelvis er det obligatorisk for bilejere at have en ansvarsforsikring. 

Manglende forsikringsbarhed kan skyldes medfødt sygdom eller tab af arbejds-

evne. Grupper med lav skadesrisiko kan ønske at fravælge forsikringen, hvis 

forsikringsudbyderne ikke er i stand til at differentiere præmierne mellem grup-

per af kunder, så de afspejler reelle risici.7 

Obligatoriske forsikringer er et eksempel på offentligt-privat partnerskab. De 

kombinerer det offentliges styrker i forhold til at sikre dækning af alle grupper 

med markedets styrker i form af øget konkurrence og et mindre forvridende 

skattesystem. Der er således grund til at forvente, at øget inddragelse af private 

aktører på flere områder vil indebære samfundsøkonomiske fordele. Den kon-

krete udformning af et offentligt-privat partnerskab er dog afgørende for, i hvil-

ket omfang fordelene realiseres. 

Allerede i dag eksisterer offentlige pensionsordninger parallelt med private og 

overenskomstmæssige arbejdsmarkedspensioner. Disse ordninger aflaster de of-

fentlige kasser ved sygdom og uarbejdsdygtighed hos de forsikrede før pensi-

onsalderen samt selvfølgelig også efter den ordinære tilbagetrækning. 

Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er et andet eksempel på, at private 

ordninger supplerer det offentlige tilbud på sundhedsområdet. Det offentlige har 

via skattelovgivningen givet en kraftig tilskyndelse til, at alle ansatte på en ar-

bejdsplads skal omfattes af en sundhedsforsikring. Sundhedsforsikringer aflaster 

de offentlige finanser og er jævnt fordelt mellem alle uddannelsesgrupper på det 

private arbejdsmarked, jf. Forsikring & Pension (2008a).  

Ca. en mio. danskere har ved udgangen af 2008 en sundhedsforsikring. Over 90 

pct. af forsikringerne er arbejdsgiverbetalte. Sundhedsforsikringerne øger den 

samlede kapacitet i sundhedsvæsenet og er dermed med til at reducere sygefra-

vær og offentlige udgifter til sygedagpenge, jf. Forsikring & Pension (2008a). 

En række forsikringsselskaber tilbyder i dag også forsikringsprodukter med fore-

byggende behandling. Det kan være tale om adgang til behandling hos kiroprak-

tor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør ved arbejdsbetingede smerter samt 

andre problemer i ryg, skuldre, nakke, arme og ben. 

Den forebyggende indsats sigter imidlertid også bredere. Der findes forsikrings-

produkter, hvor man kan få hjælp til at komme ud af et misbrug af den ene eller 

anden art, psykologisk bistand eller rådgivning fra en jurist eller en socialrådgi-

ver, fx ved skilsmisse eller dødsfald i familien. 

2.5. Bedre adfærdsregulering  

Erstatningspligt i forbindelse med "negative aktiviteter" vil virke skadeforebyg-

gende, fordi virksomheder og personer, der udøver sådanne aktiviteter, vil blive 

stillet økonomisk til ansvar. Det forudsætter selvfølgelig, at der foreligger de 

                                                

7 Hvis det ikke er muligt at differentiere præmierne tilstrækkeligt, så de afspejler forskelle 
i skadesrisiko, kan forsikringsmarkedet blive mindre velfungerende. Det sker, hvis perso-
ner med lav skadesrisiko fravælger forsikringen (adverse selection), hvorved ordningens 
dækning og risikodeling mindskes. 
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nødvendige informationer om skadevolder, herunder at vedkommende kan iden-

tificeres, og at det er muligt for de ansvarlige at påvirke de skadelige aktiviteter. 

Hvis virksomheder eller personer tegner en forsikring mod de økonomiske kon-

sekvenser af skadelige aktiviteter, vil det også virke skadesforebyggende, hvis 

skadespræmie differentieres efter sandsynligheden for uheld og efter uheldets 

skadesvirkning. Det betyder, at forsikrede, der sikrer en lav sandsynlighed for 

uheld og små skadevirkninger ved uheld, skal kunne opnå en lav præmie.  

I en række situationer giver kombinationen af erstatningspligt og ansvarsforsik-

ringer en bedre og billigere regulering end erstatningspligt alene. Det forudsæt-

ter bl.a. aversion mod risiko hos de forsikrede, og at de administrative omkost-

ninger er større i retssystemet end i forsikringsselskabernes sagsbehandling, jf. 

Shavell (2007).8  

Ansvarsforsikringer for virksomheder findes på en lang række områder i Dan-

mark, fx miljøansvarsforsikringer, arbejdsskadeforsikringer, byggeskadeforsik-

ring og erhvervsansvarsforsikringer, jf. www.forsikringogpension.dk. 

3. Forsikring i de økonomiske statistikker 

Forsikringsbranchen inklusive livsforsikringsselskaber og pensionskasser har an-

sat godt 16.000 helårspersoner i 2008, hvilket svarer til knap ¼ af beskæftigel-

sen i den finansielle sektor, jf. figur 2. Dette svarer til godt ½ pct. af den samle-

de beskæftigelse. 

Figur 2 Fuldtidsansatte i den finansielle sektor, 1998-2008  

 

Kilde: Finanstilsynet. 

                                                

8 Selv i den situation, hvor forsikringsselskaberne har vanskeligt ved at observere de en-
kelte virksomheders eller personers skadesforebyggende adfærd – og hvor der derfor kan 
være en risiko for, at forsikringerne tilskynder til mindre hensigtsmæssig adfærd (moral 
hazard) – er kombinationen af erstatningspligt og ansvarsforsikring at foretrække, jf. Sha-
vell (2007).    
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Forsikringsbranchen inklusive livsforsikringsselskaber og pensionskasser står for 

1,2 pct. af den samlede aflønning af kapital og arbejdskraft (bruttoværditil-

vækst) i 2005, jf. figur 3. At branchen står for en større andel af bruttoværditil-

væksten end beskæftigelsen, betyder, at produktiviteten – bruttoværditilvæk-

sten pr. beskæftiget – er større end blandt gennemsnittet af brancher.  

Figur 3 Forsikrings- og pensionsbranchens bidrag til den samlede brut-
toværditilvækst, 1997-2005 

 
Anm.: Bruttoværditilvæksten angiver aflønningen af kapital og arbejdskraft. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 

De samlede skadesforsikringspræmier i 2008 udgør 54 mia. kr. eller 3,1 pct. af 

BNP. De største områder er erhvervs- og motorforsikringsområdet, jf. tabel 1.   

Tabel 1 Samlede forsikringspræmier i skadesforsikring fordelt på ho-
vedområder 

              Gns. år- 
lig vækst, 

pct.   

1997 2004 2005 2006 2007 2008 

    -------- Mio. kr. --------     

Erhverv 9.465 15.652 15.899 16.237 17.884  18.505  6,3 

Privat 5.764 8.267 8.646 9.070 10.473  11.082  6,1 

Personulykke 3.899 6.869 7.321 8.501 10.387    9.615  8,6 

Motor 7.811 12.240 12.700 13.192 15.326  15.697  6,6 

I alt 26.939 43.029 44.566 47.000 54.071 53.912 7,2 

Pct. af BNP 2,4 2,9 2,9 2,9 3,2 3,1 - 
Anm: Foruden er en restkategori, som udgør ca. 1 pct. af bruttopræmierne, udeladt. 
Kilde: Finanstilsynet. 

Præmierne for forsikringsordninger knyttet til pensionsopsparing kendes ikke 

præcist, men de vurderes at være 15 pct. af de samlede indbetalinger til livsfor-

sikringsselskaber og pensionskasser. Dette svarer til godt 12 mia.kr. i 2008.  

Erstatningerne fra skadesforsikring udgør knap 40 mia. kr., jf. tabel 2. Erstat-

ningerne fra forsikringer knyttet til pensionsopsparing kendes ikke.  
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Tabel 2 Samlede erstatninger fra skadesforsikring fordelt på hovedom-
råder 

              Gns. år- 
lig vækst, 

pct.   1997 2004 2005 2006 2007 2008 

    -------- Mio. kr. --------     

Erhverv 7.275 10.947 13.822 10.840  14.663   11.767  4,9 

Privat 3.824 5.368 6.997 6.173    8.116     9.298  9,3 

Personulykke 3.201 5.475 6.298 6.259    7.302     7.253  8,5 

Motor 6.765 8.499 8.431 6.993    8.860   10.202  4,2 

I alt 21.065 30.289 35.549 30.265 38.940 38.520 6,2 

Pct. af BNP 1,9 2,1 2,3 1,9 2,3 2,2 - 
Anm: Foruden er en restkategori som udgør ca. 1 pct. af bruttoerstatningerne udeladt. 
Kilde: Finanstilsynet. 

En gennemsnitlig husholdning betalte i 2008 ca. 13.000 kr. i skadesforsikrings-

præmier eller 4,5 pct. af det samlede forbrug. Heraf er de dyreste områder fa-

milie- og indboforsikring og transportforsikring, jf. figur 4. 

Figur 4 En gennemsnitshusholdnings udgifter til skadesforsikring 

 
Anm.: Livsforsikring i denne opgørelse er ikke knyttet til pensionsopsparing.  

Kilde: Danmarks Statistik. 

4. Sammenhængen mellem forsikringsmarkedet og 
økonomisk vækst  

De sidste fyrre år er den samlede velstand i Danmark, målt som BNP i faset pri-

ser pr. indbygger, vokset med omkring 130 pct. I samme periode er den reale 

værdi af bruttopræmier pr. indbygger i skadesforsikring og forsikringer knyttet 

til pensionsordninger vokset med henholdsvis 130 og 850 pct. (Forsikring & Pen-

sion, Danmarks Statistik og egne beregninger).9 Dette kan være udtryk for en 

                                                

9Størrelsen af forsikringsdelen i pensionsopsparingen beror på et skøn, da der ikke eksiste-
rer præcise opgørelser af denne i pensionsselskabernes resultatopgørelser. Aktuelt vurde-
res forsikringselementet at udgøre omkring 15 pct. af de årlige præmieindtægter, hvilket 
antages også at gøre sig gældende i de sidste fire årtier. På den ene side betyder vel-
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positiv sammenhæng mellem den økonomiske vækst og aktiviteterne på forsik-

ringsmarkedet. 

Der er to mulige årsager til en positiv sammenhæng mellem udviklingen på for-

sikringsmarkedet og den økonomiske vækst, jf. Patrick (1966). For det første 

kan væksten på markedet for forsikringsydelser være efterspørgselsdrevet. Det-

te forekommer, når øget økonomisk aktivitet fører til øget behov og mulighed 

for at forsikre voksende værdier i husholdninger og erhverv. For det andet er det 

muligt, at aktiviteterne på forsikringsmarkedet har positiv indflydelse på aktivi-

teten i resten af økonomien ved, at rammebetingelserne for økonomisk vækst 

forbedres – såkaldt udbudsdrevet vækst. 

De finansielle markeder generelt og herunder forsikringsmarkedet kan påvirke 

den økonomiske vækst via udbudssiden ad to kanaler:  

 som en risikodeler, der øger virksomheder og husholdningers mulighe-

der for og tilskyndelse til at tage økonomiske risici, 

 som et finansielt mellemled, der kanaliserer kapital til de mest givtige 

investeringsmuligheder, og øger konkurrencen i den finansielle sektor. 

Ved at fordele risikoen mellem de forskellige forsikringstagere mindskes behovet 

for forsigtighedsmotiveret opsparing. Dette begrænser mængden af bunden, li-

kvid opsparing, som i stedet kan anvendes til mere produktive investeringer og 

forbrug, jf. Skipper (1997). Derudover betyder udbuddet af forsikringsydelser, 

at risikoaverse husholdninger og virksomheder i højere grad kan foretage rela-

tivt store investeringer i forbrugsgoder (biler og ejerboliger), produktionskapaci-

tet og nye produkter, hvilket øger den økonomiske aktivitet.10  

Forsikringer medfører imidlertid en øget tilskyndelse til uhensigtsmæssig adfærd 

(såkaldt moral hazard). Eksempelvis betyder arbejdsløshedsforsikringer – såvel 

private som offentlige ordninger – at forsikringstageren ikke behøver at gøre 

samme indsats for at undgå ledighed, som hvis forsikringerne ikke eksisterede. 

Tilsvarende kan det ikke udelukkes, at personer med eksempelvis en tyverifor-

sikring er mindre påpasselige end personer uden sådan en forsikring. For at 

mindske disse problemer har de fleste forsikringer en selvrisiko eller belønner 

skadefri adfærd, jf. kaskoforsikringer.  Endvidere kan forsikringsprodukterne til-

trække personer med en særligt risikobetonet adfærd (adverse selection), hvil-

ket i princippet skal imødegås ved differentierede forsikringspræmier og/eller 

ved institutionelle reguleringer. Et eksempel på sidstnævnte er obligatoriske an-

svarsforsikringer ved bilkøb og lovpligtige arbejdsskadeforsikringer – begge dele 

indebærer, at både personer med lav og høj risiko for en skade omfattes af for-

sikringsordningerne. 

Der er imidlertid også en lang række situationer, hvor forsikringsordninger 

mindsker den samlede økonomiske risiko ved at synliggøre samt prisfastsætte 

                                                                                                                        

standsudviklingen kombineret med en stigning i det generelle uddannelsesniveau, at for-
sikringsandelen kan være vokset i perioden, idet der typisk er en positiv sammenhæng 
mellem uddannelsesniveau og forsikringsdækning. På den anden side indebærer udbyg-
ningen af arbejdsmarkedspensioner, at personer med et lavere uddannelsesniveau også er 
blevet omfattet af pensionsordninger, hvilket kan have mindsket den gennemsnitlige for-
sikringsdækning i pensionsopsparingen. Det er derfor uklart, om forudsætningen om en 
konstant forsikringsandel på 15 pct. under- eller overvurderer væksten i livsforsikringerne 
i perioden 1966-2004. 
10 Påvirkningen af renten og de finansielle markeder vil afhænge af det penge- og valuta-
kurspolitiske regime. I en økonomi som den danske vil renten ikke blive påvirket af æn-
dringer i indenlandsk opsparing og investeringer, mens dette må forventes at ske i fx USA.   
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den og derved påvirke personers adfærd, jf. afsnit 2. Eksempelvis vil hushold-

ninger og personer med en høj risiko for indbrud som følge af beliggenhed eller 

branche få synliggjort dette gennem en højere præmie, som tilskynder til fore-

byggende foranstaltninger, fx mekanisk sikring eller alarmer. Personer med en 

risikobetonet adfærd, fx risikabel kørsel, kan opleve højere præmier på livs- og 

bilforsikringer. Hvis dette ændrer adfærden i mindre risikobetonet retning, vil 

det øge vækstmulighederne i samfundet i kraft af lavere sygelighed og dødelig-

hed, jf. Ward og Zurbruegg (2000).  

Skades- og livsforsikringsselskaber samt pensionskasser råder over en betydelig 

kapital, som investeres på de finansielle markeder. Herved forbedres effektivite-

ten af de finansielle markeders rolle som formidler af kapital, hvilket øger væk-

sten, jf. Levine (2004). Den finansielle sektor reducerer transaktionsomkostnin-

gerne forbundet med at kanalisere opsparing til investeringsprojekter. Dette 

sker på flere måder. Ved at indsamle information om forskellige investeringspro-

jekter bliver det lettere at kanalisere opsparingen til de mest gunstige investe-

ringsprojekter. Ved aktivt ejerskab fremmes corporate governance, dvs. effektiv 

kontrol og styring af virksomheder. De finansielle mellemled gør det muligt at 

handle risiko, som dermed kan diversificeres, hvilket gør risikable investerings-

projekter med et højt forventet afkast mere attraktive. Der er dog også eksem-

pler på, at finansielle produkter på forsikringsmarkederne ikke har bidraget til 

velfungerende finansielle markeder – senest set i forbindelse med den finansielle 

krise, som havde sit udspring i "Subprime"-krisen i USA. 

Forsikringsmarkedet påvirker ikke kun direkte den økonomiske vækst, men kan 

endvidere tænkes at have betydning gennem et samspil med andre dele af den 

finansielle sektor. Eksempelvis peger Grace og Rebello (2003) på, at et velfun-

gerende erhvervsforsikringsmarked mindsker virksomhedernes risiko, hvilket 

sænker deres omkostninger ved at låne. Dette øger den økonomiske aktivitet. 

Hovedparten af de beskrevne mekanismer trækker entydigt i retning af, at øget 

udbredelse af forsikringer – såvel på privatkunde som erhvervsforsikringsmar-

kedet – øger den økonomiske aktivitet. Størrelsesordenen heraf siger de princi-

pielle betragtninger ikke noget om; det kræver empiriske undersøgelser.  

Der eksisterer en række internationale undersøgelser, der også inkluderer dan-

ske data, og en række undersøgelser omfattende lande, som vi normalt sam-

menligner os med, jf. Outreville (1990), Ward og Zurbruegg (2000), Kugler og 

Ofoghi (2005), Adams m.fl. (2005), Webb m.fl. (2002) og Arena (2008).11 Re-

sultaterne fra disse undersøgelser er sammenfattet i tabel 3. 

Generelt for studierne gælder, at udbredelsen af forsikringsmarkederne måles 

ved bruttopræmierne pr. indbygger eller som andel af BNP. Med velfungerende 

konkurrence på forsikringsmarkederne vil dette approksimere dybden og omfan-

get af forsikringsmarkederne.  

 

 

                                                

11 Eksempler på andre internationale studier, der har behandlet dette emne, er: 
Beenstock, Dickinson og Khajuria (1986), Browne og Kom (1993), Hofstede (1995), Brow-
ne, Chung og Frees (2000) og Beck og Webb (2003). Disse studier har metode- og resul-
tatmæssige overlap med de undersøgelser, der gennemgås i dette afsnit. 
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Tabel 3 Empiriske undersøgelser af samspillet mellem forsikringsmar-
keder og økonomisk vækst 

Studie Lande og  

periode 

Hvad forklarer 

økonomisk 

vækst ud over 

forsikringer 

Hvilke 

forsikrin-

ger indgår 

Resultater 

Outreville 

(1990) 

55 udvik-

lingslande. 

Data stam-

mer fra 

1983/1984. 

 BNP pr. indbyg-

ger, den inverse 

af skadesraten og 

pengemængden 

som andel af 

BNP. 

Bygning, 

løsøre og 

ansvar.  

Indkomstelastici-

tet på mellem 

1,2 og 1,3 pct.  

Negativ (insigni-

fikant) priselasti-

citet. Positiv ef-

fekt fra den fi-

nansielle udvik-

ling. 

Ward og 

Zurbruegg 

(2000) 

9 OECD-

lande. Data 

stammer fra 

1961-1996. 

Ændringer i be-

folkningsstørrelse 

og/eller ændrin-

ger i opsparings-

raten. 

Skades- og 

livsforsik-

ring. 

Signifikant lang-

sigtet effekt af 

forsikringer til 

økonomisk vækst 

i fire lande (Au-

stralien, Canada, 

Italien og Ja-

pan).  

Kugler og 

Ofoghi 

(2005) 

Storbritanni-

en. Data 

stammer fra 

1966-2003. 

Ingen andre for-

klarende variab-

ler 

 

Livs-, bil-, 

ulykkes-, 

sundheds-, 

indbo-, 

kredit-, an-

svars- 

samt 

transport-

forsikring. 

Signifikant lang-

sigtet effekt fra 

de forskellige 

forsikringskom-

ponenter til den 

økonomiske 

vækst i Storbri-

tannien. 

Adams 

m.fl. 

(2005) 

Sverige. Da-

ta stammer 

fra 1830-

1998. 

Ingen andre for-

klarende variab-

ler. 

 

Skades- og 

livsforsik-

ring. 

Insignifikant ef-

fekt fra brutto-

præmier til den 

økonomiske 

vækst. 

Webb m.fl. 

(2002) 

55 lande 

(både udvik-

lingslande og 

udviklede 

lande inkl. 

Danmark). 

Data stam-

mer fra 

1980-1996. 

Ingen andre for-

klarende variab-

ler. 

 

Skades- og 

livsforsik-

ring. 

Signifikant effekt 

fra livsforsik-

ringsaktiviteter 

til den økonomi-

ske vækst 
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Tabel 3 (fortsat) Empiriske undersøgelser af samspillet mellem forsik-
ringsmarkeder og økonomisk vækst 

Arena 

(2008) 

56 lande 

(både udvik-

lingslande og 

udviklede 

lande inkl. 

Danmark). 

Tidligere års BNP 

pr. indbygger, 

andelen af ud-

dannelsessøgen-

de i de gymnasia-

le uddannelser, 

inflationsraten, 

bytteforholdet og 

det offentlige for-

brug som andel 

af BNP. 

Skades- og 

livsforsik-

ring 

Signifikant effekt 

fra forsikrings-

markederne til 

den økonomiske 

vækst. 

 

Outreville (1990) er et af de første studier, der undersøger sammenhængen 

mellem indkomst og størrelsen af forsikringsmarkedet. I dette studie tages ud-

gangspunkt i data fra 1983/1984 for 55 forskellige udviklingslande, og der esti-

meres en efterspørgselsrelation for præmiebetalinger til bygning, løsøre og an-

svar pr. indbygger. I det anvendte datasæt udgør bruttopræmierne i gennemsnit 

1,11 pct. af BNP. I den grundlæggende relationen indgår logaritmen til BNP pr. 

indbygger, logaritmen til den inverse af skadesraten, som et mål for prisen på 

forsikring, og endeligt pengemængden M2 som andel af BNP, der er et mål for 

den finansielle udvikling i landet.   

Outreville (1990) finder en signifikant indkomstelasticitet på mellem 1,2 og 1,3 

pct. Priselasticieten er som forventet negativ, men dog insignifikant. Resultater-

ne viser endvidere, at øget finansiel udvikling øger efterspørgslen på forsikringer 

signifikant. 

Selvom Outreville (1990) belyser den empiriske sammenhæng mellem forsikring 

og den økonomiske velstand, begrænses anvendelsen af resultaterne af, at 

spørgsmålet om, hvorvidt den økonomiske vækst er udbudsdrevet, eller om ud-

viklingen på forsikringsmarkedet er efterspørgselsdrevet, ikke adresseres. I til-

knytning til dette forholder studiet sig ikke til, om den estimerede indkomstela-

sticitet overvurderes som følge af en oplagt positiv effekt fra forsikringsmarke-

derne til BNP pr. indbygger. Endvidere bygger Outreville (1990) alene på data 

for udviklingslande, og det er derfor uklart, hvorvidt resultaterne kan overføres 

til udviklede lande.  Endeligt er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan 

være en betydelig heterogenitet i, hvordan efterspørgslen på forsikringsydelser 

dannes i de forskellige lande. Der kan være forholdsvis store kulturelle forskelle, 

som kan indebære forskellig aversion over for risiko. Endvidere kan alternative 

måder at håndtere risici på være komplementære, fx ved risikodeling inden for 

familien eller ved social sikring i velfærdssamfundet, jf. afsnit 2. Alle disse for-

hold betyder, at der kan være landeforskelle i behovet for at benytte forsikrings-

kontrakter som et redskab til håndteringen af økonomisk risiko. Disse forhold 

kan have afgørende betydning for, om forsikringer kan påvirke den økonomiske 

vækst, hvilket der ikke tages højde for i Outreville (1990), hvor kun ganske få 

landespecifikke kontrolvariable indgår.  

Ward og Zurbruegg (2000) imødegår disse problemstillinger ved at benytte data 

for ni forskellige OECD-lande (Australien, Canada, Frankrig, Italien, Japan, Stor-

britannien, USA, Østrig og Schweiz) i perioden 1961-1996. Den dynamiske 

sammenhæng mellem forsikring og vækst estimeres separat for de forskellige 
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lande, dvs. "country-by-country", hvorved den kausale sammenhæng mellem 

forsikringer og vækst kan variere frit mellem landene. BNP i faste priser anven-

des som mål for den økonomiske aktivitet, og de reale bruttopræmier benyttes 

som mål for udviklingen på forsikringsmarkedet. I de samlede bruttopræmier 

indgår såvel skades- som livsforsikring.12  

Ward og Zurbruegg (2000) benytter ændringerne i opsparingsraten og befolk-

ningsstørrelsen som ekstra kontrolvariable og finder en signifikant langsigtet ef-

fekt af forsikringer på økonomisk vækst i Australien, Canada, Italien og Japan. I 

Storbritannien, USA, Østrig og Schweiz findes ikke nogen sammenhæng mellem 

den økonomiske vækst og forsikringsmarkederne. 

Resultaterne i Ward og Zurbruegg (2000) kan imidlertid virke en smule overra-

skende, idet der ikke findes en signifikant effekt af forsikringsmarkederne på 

den økonomiske vækst i blandt andet lande som Storbritannien og USA. Som 

Kugler og Ofoghi (2005) påpeger, er det besynderligt, at eksempelvis forsik-

ringsindustrien i Storbritannien, som er den største i Europa og den tredjestørste 

i Verden, ingen effekt har på udviklingen i økonomisk vækst. Ifølge Kugler og 

Ofoghi (2005) skyldes dette resultat overvejende, at Ward og Zurbruegg (2000) 

alene benytter en samlet præmieværdi af forsikringer, dvs. både livs- og ska-

desforsikringer. Dermed begrænses modellen til, at livs- og skadesforsikring pr. 

antagelse har samme effekt på den økonomiske vækst og vice versa. 

Data i Kugler og Ofoghi (2005) stammer fra den britiske forsikringsorganisation 

(ABI) og omfatter en række forskellige typer af forsikringer. Forsikringerne op-

deles på livs-, bil-, ulykkes-, sundheds-, indbo-, kredit-, ansvars-, transportfor-

sikring og endeligt reassurance. Den længste periode, der er data for, er 1966-

2003.  Kugler og Ofoghi (2005) evaluerer, ligesom Ward og Zubruegg (2000), 

både den kort- og langtsigtede sammenhæng mellem forsikringsmarkederne og 

den økonomiske vækst. I modsætning til Ward og Zubruegg (2000) inkluderes 

dog ikke andre kontrolvariable i regressionsmodellen. Forfatterne finder en lang-

sigtet effekt fra de forskellige forsikringskomponenter på den økonomiske vækst 

i Storbritannien. Hvad angår de dynamiske effekter på kort sigt findes alene en 

effekt fra livs-, ansvars- og kreditforsikringer.  

Adams m.fl. (2005) benytter samme metoder som i Ward og Zurbruegg (2000) 

og Kugler og Ofoghi (2005) til at estimere den historiske sammenhæng mellem 

udviklingen på de finansielle markeder og den økonomiske vækst. Forfatterne 

tager udgangspunkt i data for Sverige i perioden 1830-1998 og finder ikke en 

signifikant effekt fra udviklingen på forsikringsmarkedet til den økonomiske 

vækst.  Derimod påvises, at udviklingen i banksektoren påvirkede den økonomi-

ske vækst i det nittende århundrede, mens det i det tyvende århundrede der-

imod er den økonomiske vækst, der bestemmer udviklingen i bankerhvervene. 

De empiriske resultater i Adams m.fl. (2005) tyder på, at aktiviteterne på forsik-

ringsmarkedet er efterspørgselsdrevet via den økonomiske vækst. 

Siden 1950'erne har en række analyser af den økonomiske vækst taget ud-

gangspunkt i en teoretisk model (Solow-Swan modellen), hvor den samlede 

produktion i økonomien afhænger af kapital, arbejdskraft og teknologi. Webb 

m.fl. (2002) udbygger modellen, så produktionen endvidere afhænger af finan-

sielle institutioner, herunder skades- og livsforsikring. Webb m.fl. (2002) benyt-

ter data for 55 lande (både udviklingslande og udviklede lande inkl. Danmark) i 

                                                

12 Det er ikke nærmere specificeret, om livsforsikring også omfatter egentlig pensionsop-
sparing. I internationale forsikringsstatistikker betegner "life insurance" normalt rene for-
sikringsordninger, hvilket også formodes at være tilfældet i denne undersøgelse.   
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perioden 1980-1996 og forsøger at forklare vækstraten i BNP i faste priser pr. 

indbygger med ændringer i kapitalintensitet, humankapitalen, den offentlige for-

brugsrate, graden af åbenhed i udenrigshandlen, initialt niveau af BNP i faste 

priser pr. indbygger og den finansielle aktivitet. Sidstnævnte måles ved bank-

kreditandelen af BNP og ved værdien af skades- og livsforsikringspræmier i for-

hold til BNP. Til at isolere effekten på væksten i real BNP benytter Webb m.fl. 

(2002) retssystemets oprindelsesland, korruption samt kvaliteten af bureaukra-

tiet og befolkningens religiøse sammensætning som instrumenter for henholds-

vis bankvirksomhed, skades- og livsforsikringsmarkedet. Forfatterne finder en 

signifikant effekt fra livsforsikringsaktiviteter til den økonomiske vækst. Resulta-

terne peger derudover i retning af, at det er synergieffekten mellem udviklingen 

på bankområdet og udviklingen på henholdsvis livs- og skadesforsikringsmarke-

det, der primært driver påvirkningen på den økonomiske vækst. Dette indikerer 

således, at de forskellige aktiviteter på det finansielle marked er komplementæ-

re.  

Selvom resultaterne i Kugler og Ofoghi (2000), Webb m.fl. (2002) og til dels 

Ward og Zurbruegg (2000) tyder på, at forsikringer har en klar signifikant effekt 

på den økonomiske vækst, peger et studie som Adams m.fl. (2005) imidlertid i 

en anden retning. Resultaterne Adams m.fl. (2005) problematiseres, ligesom 

Ward og Zurbruegg (2000), dog af, at studiet alene anvender de totale præmier 

for livs- og skadesforsikringer, hvorfor estimaterne i regressionsmodellen be-

grænses. 

Arena (2008) benytter derimod data separat for livs- og skadesforsikringsmar-

kedet i 56 lande - såvel udviklingslande som udviklede lande inkl. Danmark. 

Som i Webb m.fl. (2002)tager Arena (2008) udgangspunkt i en standard specifi-

kation af vækstmodel. Den gennemsnitlige vækstrate i BNP pr. indbygger forkla-

res med det initiale niveau af BNP pr. indbygger, andelen af uddannelsessøgen-

de i de gymnasiale uddannelser, dvs. et mål for investeringen i humankapital, 

inflationsraten, bytteforholdet og det offentlige forbrug som andel af BNP. For at 

tage højde for udviklingen af den finansielle sektor benyttes privates indeståen-

de i banker som andel af BNP, mens udviklingen på aktiemarkedet måles ved 

omsætningsraten.  

For perioden 1976-2004 finder Arena (2008) en robust effekt fra forsikringsmar-

kederne på den økonomiske vækst. For højindkomstlande er effekten dog større 

end for lavindkomstlande. For begge landetyper gælder endvidere, at en given 

øgning af forsikringer knyttet til pensionsopsparing har større vækstimpuls end 

en tilsvarende forøgelse af skadesforsikring.   

Vi opfatter studiet af Arena (2008) som det mest fagligt tilfredsstillende – både 

hvad angår datagrundlaget og de anvendte metoder. Derfor vil resultaterne her-

fra blive brugt til at illustrere mulige danske effekter fra forsikringsmarkedet til 

økonomisk vækst. 

I perioden 1976 til 2004 er bruttopræmier som andel af BNP vokset med 0,6 

pct.point i livs- og skadesforsikring i Danmark. Med udgangspunkt i estimaterne 

fra Arena (2008) giver dette et bidrag på 10 pct.point, hvilket svarer til 20 pct. 

af væksten i real BNP pr. indbygger, som i perioden er vokset med knap 50 pct. 

13 

                                                

13 Bilag 9 dokumenterer datagrundlag og beregningsmetoder.  
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På denne baggrund er det muligt at beregne, hvor meget lavere det offentlige 

og private forbrug fordelt på husstande ville være, såfremt der ikke havde været 

vækst i forsikringsmarkederne i perioden 1976-2004. Offentligt forbrug er over-

vejende udgifter til undervisning, hospitaler, retsbeskyttelse samt forsvar og ud-

gjorde omkring 140.000 kr. pr. husstand i 2004. Uden vækstbidraget fra forsik-

ringsmarkederne ville den gennemsnitlige husstand imidlertid kun opnå et of-

fentligt forbrug på omkring 130.000 kr. i 2004. Tilsvarende ville det private for-

brug pr. husstand i 2004 falde fra 267.000 til 256.000 kr. 14  

Den økonomiske værdiskabelse kan opgøres som bruttoværditilvæksten (BVT), 

som er aflønningen af kapital og arbejdskraft. De såkaldte vækstregnskaber ta-

ger ofte afsæt i BVT pr. pr arbejdstime, der kan fortolkes som arbejdskraftpro-

duktiviteten. Ændringen i denne kan dekomponeres som ændringen i størrelsen 

og kvaliteten af kapitalapparatet pr. beskæftiget, ændringer i arbejdskraftkvali-

teten, dvs. uddannelsesniveauet, og endelig ændringen i totalfaktorproduktivite-

ten, der kan fortolkes som teknologiske og organisatoriske fremskridt. Som det 

fremgår af bilag 9, kan halvdelen af produktivitetsvæksten forklares med inve-

steringer i kapitalapparat samt et øget uddannelsesniveau, mens den resterende 

del skal tilskrives totalfaktorproduktiviteten, som i princippet er uforklaret. 

Resultaterne i Arena (2008) tyder på, at udviklingen i forsikringsmarkederne kan 

forklare 40 pct. af væksten i totalfaktorproduktiviteten. Dermed har forsikrings-

markederne haft en afgørende betydning for den økonomiske værdiskabelse i 

Danmark. 

Det er vigtigt at bemærke, at den estimerede betydning dækker over nettoef-

fekten af såvel positive som negative effekter af forsikringsmarkederne på den 

økonomiske vækst. Hvis eksempelvis problemer som følge af moral hazard giver 

anledning til en uhensigtsmæssig adfærd hos de forsikrede, er denne effekt også 

inkluderet i parameterestimaterne. Endvidere dækker den samlede effekt over 

perioder, hvor der har eksisteret produkttyper på forsikringsmarkederne, der har 

været mindre velfungerende. Dertil kommer situationer, hvor øgede bruttopræ-

mier alene dækker over ringere konkurrence på forsikringsmarkederne, hvorfor 

de samlede bruttopræmier ikke er et korrekt mål for udbredelsen af forsikrings-

markederne. I dette tilfælde vil de samlede forsikringspræmier alt-andet-lige 

have en negativ effekt på den økonomiske vækst, hvilket således også er inklu-

deret i den målte nettoeffekt. Parameterestimaterne i Arena (2008) viser, at de 

positive effekter dominerer eventuelle negative effekter af forsikringsmarkeder-

ne.  

5. Danskernes værdisætning af forsikring og tryghed 

Dette afsnit præsenterer beregninger af den værdi, husstandene tillægger hus-, 

bil- og indboforsikringer. Beregningerne baserer sig på 2004-data fra et stort 

dansk forsikringsselskab – Tryg. Ud fra disse tal er udledt sandsynligheder for 

skader inden for de tre områder fordelt på erstatningernes størrelse og de for-

sikredes socioøkonomiske karakteristika (køn, alder, uddannelse og husstands-

type). Desuden anvendes mål for risikoaversion, der er udledt af faktiske valg 

med konsekvenser, som et repræsentativt udsnit af den danske befolkning har 

foretaget ved et videnskabeligt eksperiment i 2003. Eksperimentet er dokumen-

teret i Forsikring & Pension (2009a). 

                                                

14 Bilag 9 dokumenterer datagrundlag og beregningsmetoder.  
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Beregningen af værdien af forsikring tager udgangspunkt i en økonomisk model, 

hvor et individ eller en husholdning træffer beslutninger om forbrug og opspa-

ring i et antal fremtidige perioder, jf. Forsikring & Pension (2009b). Hvis hus-

standen har en forsikring, påvirker den årlige præmie de fremtidige forbrugsmu-

ligheder negativt, men de negative økonomiske konsekvenser af en skade afbø-

des af forsikringen. Hvis husstanden ikke har en forsikring, sparer den selvfølge-

lig præmien, mens en evt. skade "finansieres" ved at nedsætte forbruget i 10 år.  

Den værdi, en husstand tillægger forsikring, beregnes herefter ved at finde det 

beløb, som husstanden vil være villig til at afgive for at undgå at stå over for 

den økonomiske usikkerhed, som risikoen for en skadehændelse medfører. For-

skellige husstande tillægger forsikringer forskellige værdier. Eksempelvis værd-

sætter husstande med høje skadessandsynligheder og høj aversion over for risi-

ko forsikring højere end husstande med lavere skadesandsynlighed og risiko-

aversion.     

Ved at opregne de enkelte husstandes værdiansættelse af de tre forsikringsty-

per, så den svarer til den danske befolknings sammensætning, kan den samlede 

danske betalingsvillighed for forsikringerne findes.15    

Neden for gennemgås mere detaljeret hvilke oplysninger og vurderinger, som 

beregningerne bygger på. Tre elementer fremhæves: 

 skadesandsynligheder baseret på selskabsoplysninger 

 aversion mod risiko afdækket ved et eksperiment   

 værdsætning af forsikring baseret på skadessandsynligheder og aversi-

on mod risiko 

5.1. Sandsynlighed for skader dækket af bilforsikring 

Knap 90 pct. af alle forsikrede har ingen skader i løbet af 2004, jf. figur 5. Des-

uden er der lidt større sandsynlighed for, at enlige undgår skade i forhold til par. 

For dem, der rent faktisk har skader, er der en klar overvægt af udbetalinger på 

under 5.000 kr. 

Det er påfaldende, at skadesrisikoen for par for de små skadesbeløb ligger me-

get højere end risikoen for mænd, mens det i den største beløbsklasse i figuren 

faktisk er omvendt. Dette afspejler muligvis, at par generelt kører mere i bil, 

fordi der er to til at bruge den, hvilket alt andet lige vil forøge risikoen for ska-

der. Til gengæld tyder meget på, at enlige mænd har en betydelig større risiko 

for store skader. Enlige mænd i alderen 18-25 år forvolder skader, der i gen-

nemsnit koster mere end fire gange så meget i erstatninger som jævnaldrende, 

enlige kvinders skader. For alle skadesstørrelser har enlige mænd en større ska-

desrisiko end enlige kvinder. 

 

                                                

15 Dette forudsætter, at det valgte selskabs kunder er repræsentative for alle danske for-
sikringsselskaber. Selskabet (Tryg) har en markedsandel på 20-25 pct. afhængigt af for-
sikringsproduktet.    
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Figur 5 Fordelingen af skadesrisiko fordelt på skadesstørrelser og hus-
standstyper, 2004  

 
Anm.: Figuren viser sandsynligheden for, at en husstand med de givne karakteristika hav-

de en bilforsikringsskade opdelt på skadesstørrelser. 
Kilde: Danmarks Statistik, Tryg og Forsikring & Pension (2009b). 

 

Sandsynligheden for skadesudbetalinger fra bilforsikringen er størst for husstan-

de i de mellemste aldersgrupper, mens yngre og ældre aldersklasser har en 

mindre skadessandsynlighed, jf. figur 6. For ældre over 65 år er sandsynlighe-

den således noget mindre end for de mellemste aldersklasser. 

Figur 6 Fordelingen af skadesrisiko fordelt på aldersgrupper samt på 
husstandstype, 2004  

 
Kilde: Danmarks Statistik, Tryg og Forsikring & Pension (2009b). 
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5.2. Afdækning af aversion mod risiko ved eksperiment 

Aversion mod risiko er beregnet ud fra et sæt af økonomiske eksperimenter, 

som blev udført i Danmark i juni 2003, jf. Forsikring & Pension (2009a). Ekspe-

rimenterne blev udført i udvalgte byer med en repræsentativ stikprøve af den 

voksne danske befolkning. Stikprøven er stratificeret i forhold til befolkningsstør-

relsen i 13 af de gamle amter samt Københavns Kommune og består af 253 per-

soner, som har en alder mellem 19 og 75 år. 

En simpel metode er benyttet til at afsløre risikoaversion. Hver person præsen-

teres for en række valg mellem to parvise lotterier, som benævnes A og B. I det 

første valg giver lotteri A en 10 pct. chance for at vinde 2.000 kr. og en 90 pct. 

chance for at vinde 1.600 kr. med en forventet værdi på 1.640 kr. Lotteri B gi-

ver en 10 pct. chance for at vinde 3.850 kr. og en 90 pct. chance for at vinde 

100 kr. med en forventet værdi på 475 kr.. De to lotterier har en relativ stor for-

skel i forventede værdier, som i dette tilfælde er 1.165 kr. Chancen for at vinde 

det høje beløb i begge lotterier stiger derefter til 20 pct. i det andet valg mellem 

lotteri A og B. Denne proces fortsætter indtil niende valg, som giver en 90 pct. 

chance for at vinde 2.000 kroner i lotteri A og 3.850 kroner i lotteri B. 

I tabellen neden for er de to parvise valg i de to lotterier vist. 

Tabel 4 Typisk prisliste i risikoaversionseksperiment – Lotteri A og B 

Lotteri A P Kr. P Kr. 

  0,1 2.000 0,9 1.600 

  0,2 2.000 0,8 1.600 

  0,3 2.000 0,7 1.600 

  0,4 2.000 0,6 1.600 

  0,5 2.000 0,5 1.600 

  0,6 2.000 0,4 1.600 

  0,7 2.000 0,3 1.600 

  0,8 2.000 0,2 1.600 

  0,9 2.000 0,1 1.600 

  1 2.000 0 1.600 

Lotteri B P Kr. P Kr. 

  0,1 3.850 0,9 100 

  0,2 3.850 0,8 100 

  0,3 3.850 0,7 100 

  0,4 3.850 0,6 100 

  0,5 3.850 0,5 100 

  0,6 3.850 0,4 100 

  0,7 3.850 0,3 100 

  0,8 3.850 0,2 100 

  0,9 3.850 0,1 100 

  1 3.850 0 100 

Kilde: Forsikring & Pension (2009a). 

Logikken bag denne test for risikoaversion er, at kun risikosøgende personer vil 

vælge lotteri B, når chancen for at vinde det høje beløb er 10 pct., og kun meget 

risikoaverse personer vil vælge lotteri A, når chance for at vinde det høje beløb 

er 90 pct. En risikoneutral person vil skifte fra at vælge lotteri A til B, når den 

forventede værdi af de to lotterier er ens, så en risikoneutral person vil vælge A 

i de fire første valg og derefter B for de øvrige valg.  
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Afhængigt af valgene kan det afgøres, hvor høj grad af aversion mod risiko, som 

forskellige grupper har. Det viser sig, at der er lille variation mellem grupperne: 

mænd og kvinder, enlige og husstande med par har stort set samme aversion 

mod risiko.  

For alle grupper gælder, at den sandsynlighed, som de negative hændelser til-

lægges, afviger fra de faktiske: hændelser med lille sandsynlighed overvurderes. 

Det betyder, at betydningsfulde hændelser med lille objektiv sandsynlighed – fx 

totalskade af bil ved ulykke eller totalskade af hus ved ildebrand – tillægges 

større subjektiv værdi af kunderne. Især kvinder har en tendens til at overvur-

dere sådanne sandsynligheder. 

5.3. Værdsætning af forsikringer  

Den model, der anvendes til beregning af værdien af forsikring for husstandene, 

medtager tidsdimensionen, idet en person typisk ikke vil vælge at finansiere he-

le udgiften til en uforsikret skade ved en nedgang i forbrug i det år, hvor skaden 

optræder. Udgiften vil i stedet for blive spredt ud over et længere antal perioder. 

En husholdning fastlægger derfor sin profil af forbrug og opsparing givet den 

indkomst og afkast af opsparing, husholdningen har. For husstande, der er me-

get utålmodige, vil det således blive valgt at låne i begyndelsen af perioden, så-

dan at forbrug kan fremrykkes, mens det omvendte vil være tilfældet for hus-

stande, der er tålmodige.16 

Endvidere er modellen specificeret sådan, at skadeshændelsen kun kan indtræf-

fe i den første periode, men at husstanden kender til hændelsen, inden den be-

stemmer sit forbrug i de efterfølgende perioder. Det betyder, at husstanden 

vælger at sænke sit forbrug i efterfølgende perioder, hvis en af husstandens 

medlemmer kommer ud for en skadeshændelse. 

Den værdi, den repræsentative husstand tillægger forsikring, beregnes herefter 

ved at finde det beløb, som husstanden vil være villig til at afgive, for at undgå 

at stå over for den usikkerhed, som muligheden for en skadeshændelse giver.17 

Når værdien af forsikring for en enkelt repræsentativ husstand i hver af de be-

tragtede befolkningsgrupper er fundet, kan man ved at multiplicere med antallet 

af husstande i de enkelte grupper relativt let udregne den samlede værdi tillagt 

forsikring. Dette gælder både for befolkningsgrupperne enkeltvis og for alle de 

dækkede husstande totalt set. 

Metoden, der er anvendt i denne rapport, giver samlet set anledning til en bety-

delig merværdi, som husstandene tillægger forsikring, ud over det, som dækker 

den forventede udbetaling fra forsikringsselskabet, jf. tabel 5. For de tre kunde-

grupper, der er betragtet her, er værdien således samlet set på over 7 mia. kr., 

mens erstatningerne kun beløber sig til godt 1,5 mia. kr. 

                                                

16 Tidspræferenceraten er som målet for risikoaversion udledt af faktiske valg med konse-
kvenser, som et repræsentativt udsnit af den danske befolkning har foretaget ved et vi-
denskabeligt eksperiment i 2003, jf. beskrivelsen i Jørgensen og Lau (2005). Den gennem-
snitlige tidspræferencerate er 11,5 pct. varierende fra 11,1-13,1 pct. Det antages, at hus-
holdningerne står over for en realrente efter skat på 4 pct.  
17 Matematisk beregnes dette ved at sætte den forventede nytte for personen i tilfældet 
med usikkerhed lig med den sikre nytte, personen vil få, ved en (lidt) lavere indkomst i 
den første periode. Ved at udregne denne indkomst og sammenligne den med den ind-
komst, personen faktisk har, kan man finde værdien, personen tillægger forsikring imod 
usikkerheden. 
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Tabel 5 Samlet værdi, der tillægges forsikring og erstatninger for bil-, 
hus- og indboforsikring, 2004 

  
Betalingsvillighed Erstatninger 

 
-------- Mio. kr. -------- 

Bil 2.842 699 

Hus 2.138 491 

Indbo 2.195 383 
Anm.: Betalingsvilligheden og erstatningerne er kun udregnet for de husstande, der indgår 

i datasættet. Der er således kun tale om betalingsvilligheden for kunderne hos det 
forsikringsselskab, der har leveret data, og ikke om en samlet betalingsvillighed for 
hele økonomien. 

Kilde: Forsikring & Pension (2009b). 
 

Resultaterne af analysen viser, at værdiansættelsen varierer betydeligt mellem 

husstandstyperne. Forskellene afspejler forskelle både i skadesrisici og præfe-

rencer. Resultaterne viser generelt en værdiansættelse, der klart overstiger den 

forventede udbetaling fra forsikringsselskabet, hvilket skyldes såvel husstande-

nes risikoaversion som det faktum, at husstandene klart overvurderer risikoen 

for store skader. 

Værdiansættelsen er 4-5 gange større end de udbetalte erstatninger og ca. 4 

gange større end præmierne.18 Hvis disse størrelsesforhold overføres til det 

samlede danske skadesforsikringsmarked, er der tale om en værdiansættelse på 

op til 200 mia. kr. Hvis også forsikringer knyttet til pensionsopsparing medta-

ges, øges værdien med yderligere 50 mia. kr.  

Der er således ikke tvivl om, at de værdiansættelser, der er beregnet i nærvæ-

rende rapport, overstiger den præmie, de enkelte husstande har betalt for for-

sikringen. Dette faktum tilsiger, at forsikringsdækningen giver en betydeligt 

samfundsmæssig gevinst ved at befri husstande fra den økonomiske risiko og de 

bekymringer, der er forbundet med de dækkede hændelser. 

6. Værdien af Forsikringsakademiets uddannelser 

Forsikringsakademiets erklærede formål er at fremme uddannelsen af medar-

bejdere i den finansielle sektor. Forsikringsakademiet har eksisteret siden 1953 

og har siden 1990 været et aktieselskab, hvis ejerkreds overvejende skal findes 

i forsikrings- og pensionsbranchen. 

 

Forsikringsakademiet kan betragtes som en udbyder af brancheinterne uddan-

nelser, idet en uddannelse ved Akademiet foregår i forbindelse med en ansæt-

telse i et forsikrings- og/eller et pensionsselskab. Selskaberne afholder samtlige 

udgifter forbundet med uddannelsen, herunder Akademiets undervisningsgeby-

rer. Forsikringsuddannelserne er ikke reguleret af det offentlige. 

Forsikringsakademiets uddannelser indeholder fire niveauer af betydning: 3, 4, 5 

og 6. Inden for hvert niveau er det muligt at vælge en række moduler med for-

skelligt indhold, og alt efter valg af moduler giver niveauerne kompetencer inden 

for forsikringslære, -matematik og –jura. 

I boks 2 gives en skønsmæssig indplacering af Forsikringsakademiets niveauer 

med udgangspunkt i det formelle uddannelsesregister.  

 

                                                

18 Der forudsættes, at præmierne i gennemsnit er ca. 20 pct. større end erstatningerne. 
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Forsikring & Pension (2008b) viser, at forsikringsuddannelserne er attraktive. De 

uddannelsessøgende på Forsikringsakademiet får løn fra det selskab, de er ansat 

i. Dette kommer både dem selv og samfundet til gode, da der ikke skal udbeta-

les SU samtidigt med, at lønnen fører til en skattebetaling. Opkvalificeringen af 

de ansatte kommer ikke kun det "finansierende" selskab til gode, men det har 

værdi for en lang række andre virksomheder og brancher, hvor den forsikrings-

uddannede efterfølgende kan få arbejde. 

Værdien af forsikringsuddannelserne kan belyses fra to sider. Det privatøkono-

miske afkast er det personlige eller egoistiske afkast af uddannelsen. Dette må-

les ved indkomsten efter fradrag af skat og tillæg af offentlige overførsler og be-

lyser, hvad den enkelte opnår i kroner og øre ved at gennemføre uddannelsen. 

Det samfundsmæssige afkast måles ved lønindkomsten, dvs. indkomsten uden 

fradrag af skat og uden tillæg af offentlige overførsler. Hvis uddannelsen øger 

lønindkomsten, betyder dette, at det offentlige skal udbetale mindre i dagpenge, 

kontanthjælp, førtidspension osv. samtidig med, at de offentlige finanser også 

påvirkes positivt igennem øgede skatteindbetalinger. 

Forsikring & Pension (2008b) påviser, at der er et betydeligt privatøkonomisk og 

samfundsøkonomisk afkast forbundet med forsikringsuddannelserne. 

Figur 7 viser det årlige privatøkonomiske afkast af forsikringsuddannelser på ni-

veau 4 og 5. Langt hovedparten af de forsikringsuddannede er uddannet på ni-

veau 4 og 5, som omtrent kan sidestilles med korte og mellemlange videregå-

ende uddannelser. 

Boks 2 Forsikringsakademiets uddannelser og de formelle uddannel-

seskategorier 

Niveau 3 er AMU og sælgeruddannelser, fx obligatorisk for kontor- og tele-

sælgere. Dette niveau kan sidestilles med en ungdomsuddannelse, og ud-

dannelsen kan ikke i sig selv betragtes som kompetencegivende. Normalt er 

niveau 3 derfor første trin i en uddannelse ved Forsikringsakademiet. 

Niveau 4 er mægler-, sælger- og skadeskonsulentuddannelser. På baggrund 

af sværhedsgrad kan uddannelserne sidestilles med en kort videregående 

uddannelse eller en HD 1. del.  

Niveau 5, der giver titel af pensionsrådgiver, modsvarer en mellemlang vi-

deregående uddannelse.  

Niveau 6 er en meget specialiseret uddannelse, hvor de relevante moduler 

kun udbydes sjældent af Akademiet. Uddannelsen kan niveaumæssigt side-

stilles med en mellemlang videregående uddannelse. 

Kilde: Den skønsmæssige indplacering er foretaget af Kurt Andreasen, Danske Forsik-
ringsfunktionærers Landsforening (DFL).   
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Figur 7 Stor årlig indkomstgevinst ved forsikringsuddannelserne i for-
hold til andre uddannelser 

 
Anm.: Den enkeltes (privatøkonomiske) afkast ved at gennemføre en forsikringsuddannel-

se i forhold til andre uddannelser, 18-45-årige, 2005. Forskellen mellem en uddan-
nelse ved Forsikringsakademiet og en lang videregående uddannelse (LVU) er ikke 
statistisk signifikant.  

Kilde: Forsikringsakademiet og Forsikring & Pension (2008b). 
 

Sammenlignet med en gymnasieuddannelse uden forsikringsuddannelse, men 

med de samme karakteristika i øvrigt, opnår de forsikringsuddannede en ind-

komst efter skat og overførsler, der i gennemsnit er mellem 61.000 og 67.000 

kr. højere alt efter niveauet fra Akademiet, jf. figur 7. Den årlige private ind-

komstgevinst er ligeledes høj i forhold til faguddannelserne og de korte videre-

gående uddannelser, og ligger mellem 44.000 og 59.000 kr. Sammenlignet med 

de mellemlange videregående uddannelser udgør merafkastet mellem 33.000 og 

37.000 kr. om året. 

Faktisk giver forsikringsuddannelser på niveau 4 som på niveau 5 anledning til 

en privat indkomstgevinst, der svarer til lange videregående uddannelser. 

 

Den samfundsmæssige gevinst af Forsikringsakademiets uddannelser er endnu 

større end den privatøkonomiske gevinst. Dette skyldes fortrinsvis de ekstra 

skattebetalinger, som uddannelsen giver anledning til. Sammenlignet med de of-

fentlige uddannelser er uddannelsen ved Forsikringsakademiet endvidere kende-

tegnet ved, at det offentlige ikke har udlæg til SU og andre uddannelsesomkost-

ninger. Disse udgifter giver anledning til samfundsøkonomiske omkostninger, 

idet finansieringen af disse nødvendigvis vil ske igennem en forvridende skatte-

opkrævning.  

7. Afrunding 

I denne rapport er peget på en række styrker ved forsikringsbranchen, der har 

positiv indflydelse på hele samfundsøkonomien. En af de centrale pointer er, at 

branchens samfundsmæssige betydning skal måles ved den positive påvirkning 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Gymnasie-

uddannede

Fagud-

dannede

KVU MVU LVU

Niveau 4 Niveau 5

Kr.



 

 

Side 28 

Analyserapport 2009:9 

Forsikringens 

samfundsmæssige 
betydning 

Forsikring & Pension 

af andre erhverv og husholdninger og ikke så meget ved branchens størrelse i 

sig selv. 

Målt på denne måde har branchen stor betydning ved at øge vækst og velstand 

samt sikre den enkelte dansker tryghed i hverdagen. Rapporten bidrager med ny 

viden om størrelsen af disse gevinster. 
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9. Bilag 

9.1. Forsikringsmarkernes bidrag til den økonomiske vækst i Danmark 

I dette bilag præsenteres de data og forudsætninger, der er anvendt til at fore-

tage den skønsmæssige beregning af betydningen af udviklingen på skades- og 

livsforsikringsmarkedet over perioden 1976-2004 på den økonomiske velstand i 

Danmark i dag. 

Tabel 6 Forsikringspræmier og BNP, 1976 og 2004 

  1976 2004 

 

--- Årets priser, mio. kr. --- 

Livsforsikring (bruttopræmier) 567 11.333 

Skadesforsikring (bruttopræmier) 7.208 48.284 

BNP 264.022 1.466.180 

 

------ Pct. af BNP ------ 

Livsforsikring (bruttopræmier) 0,21 0,77 

Skadesforsikring (bruttopræmier) 2,73 3,29 

 

---- 2000-priser, kr. ---- 

Real BNP pr. indbygger 167.290 249.695 
Anm.: Livsforsikring er skønnet til at udgøre 15 pct. af pensionsopsparingen.  
Kilde: Forsikring & Pension, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

I perioden 1976 til 2004 er bruttopræmier som andel af BNP vokset med om-

kring 0,6 pct.point i livs- og skadesforsikring. Arena (2008) estimerer et bidrag 

fra disse to størrelser til væksten i BNP i faste priser pr. indbygger på henholds-

vis 9,8 og 35,5 pct. pr. pct.point. Dermed har væksten i BNP pr. indbygger væ-

ret 25,5 pct. højere end en situation uden bidrag fra forsikringsmarkederne. Da 

BNP pr. indbygger er vokset med 49,3 pct. i perioden betyder det, at vækstbi-

draget fra forsikringsmarkederne samlet udgør knap 10 pct.point svarende til 20 

pct. 

Såfremt der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig husstandsstørrelse på to 

personer, kan det private og offentlige forbrug pr. husstand opgøres som i tabel 

7. 

Tabel 7 Offentlig og privat forbrug pr. husstand, 1976 og 2004 

  1976 2004 

  
  

Med  
forsikring 

Uden for-
sikring 

 

-------- 2000-priser, kr. --------- 

Offentlig forbrugsudgift 82.330 129.286 119.743 

Privat forbrugsudgift 194.388 246.138 235.621 

Kilde: Forsikring & Pension, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Det offentlige og private forbrug er vokset med henholdsvis 57,0 og 26,6 pct. i 

perioden. I fraværet af udviklingen i forsikringsmarkederne ville væksten imid-

lertid alene udgøre henholdsvis 45,4 og 21,2 pct., hvorfor det private og offent-

lige forbrug i denne situation kun ville udgøre henholdsvis 116.000 og 232.000 

kr. pr. husstand, jf. tabel 7.  

I 2004-priser er det offentlige og private forbrug 140.490 og 267.468 kr. pr. 

husstand, mens dette forbrug blot ville udgøre 130.120 og 256.039 kr. uden det 

positive bidrag fra forsikringsmarkederne. 
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9.2. Dekomponering af produktivitetsvæksten 

Den økonomiske værdiskabelse kan opgøres som bruttoværditilvæksten (BVT). 

De såkaldte vækstregnskaber tager ofte afsæt i BVT pr. arbejdstime, der kan 

fortolkes som arbejdskraftproduktiviteten, hvor ændringen i denne udgøres af 

følgende komponenter: 

- ændringen i størrelsen og kvaliteten af kapitalapparatet pr. beskæftiget, 

- ændringer i arbejdskraftkvaliteten (uddannelsesniveauet), 

- ændringer i tekniske og organisatoriske forhold (totalfaktorproduktivite-

ten). 

Totalfaktorproduktiviteten er den del af ændringen i arbejdskraftproduktiviteten, 

der ikke kan forklares af flere/bedre ressourcer. Totalfaktorproduktiviteten dæk-

ker således over effektiviseringer og teknologiforbedringer, der som udgangs-

punkt ikke kan opfanges af data for kapitalapparat og uddannelsesoplysninger.  

I perioden 1967-2007 har investeringer i kapitalapparat forøget arbejdskraftpro-

duktiviteten med 1,3 pct. om året, jf. tabel 8. Fra 1980’erne og frem til i dag har 

investeringer i software samt informations- og kommunikationsudstyr haft bety-

delig effekt på væksten i arbejdskraftproduktiviteten. Som det fremgår af tabel 

8, er bidraget fra ændringer i uddannelsesniveauet mere beskedent og udgør 

blot 0,2 pct.point, hvilket skal forklares med det forhold, at arbejdsstyrkens ud-

dannelsesniveau ændrer sig forholdsvist langsomt. 

Tabel 8 Arbejdskraftproduktiviteten, 1967-2007 

  -- Gns. årlig vækst, pct. -- 

Kapitalapparat pr. arbejdstime 1,3 

Arbejdskraftkvalitet 0,2 

Totalfaktorproduktivitet 1,3 

Arbejdskraftproduktivitet 2,8 
Anm.: Produktivitetsudviklingen i den markedsmæssige del af økonomien. 
Kilde: Danmarks Statistik. 

Samlet set er vækstbidraget fra de to komponenter 1,5 pct.point, hvilket svarer 

til et bidrag på knap 54 pct. De resterende 46 pct. af væksten i arbejdskraftpro-

duktiviteten skal tilskrives totalfaktorproduktiviteten, hvorfor en ganske betyde-

lig del af væksten principielt er uforklaret. 
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