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Kan ökad offentlig information om trafikförseelser bidra till att minska antalet
olyckor?
av Sara Forsstedt
VTI
581 95 Linköping

Sammanfattning
Den övergripande frågeställningen i detta notat är att studera hur samhällsnyttan
påverkas av att försäkringsbolagen skulle ges tillgång till utökad information om
försäkringstagarens beteende i trafiken. Projektet består av två delar där den primära
frågeställningen är hur försäkringsbolagens asymmetriska information om riskfyllt
beteende påverkar samhällsnyttan, medan syftet med den andra delen är att studera om
det, via mer information om riskfyllt beteende (trafikförseelser), är möjligt att skapa
incitament för att öka trafiksäkert beteende. Det skulle möjliggöra att försäkringsbolagen fungerar som agenter till att uppfyllda trafiksäkerhetspolitiska mål. För att
besvara den primära delen av frågeställningen analyseras följande frågor:

•

•
•

Är individer som fått ordningsböter och lagföringar för trafikförseelser mer
benägna att råka ut för olyckor där de varit delvis eller helt vållande och är dessa
individer mer benägna att teckna omfattande försäkring?
Påverkar asymmetrisk information om riskfyllt beteende samhället och
försäkringsbolaget?
Är ägare till sportbilar mer benägna att ta risker i trafiken, jämfört med ägare av
mer familjeorienterade bilar?

För att besvara den andra delen studeras om det är möjligt för försäkringsbolagen att på
ett bättre sätt identifiera riskfyllt beteende genom användarbaserade försäkringar (så
kallat Usage-Based-Insurance (UBI)). Med UBI baseras premien på användandet av
bilen, det vill säga när, var och hur bilen används, vilket gör att försäkringspremien
prissätts efter faktiskt beteende istället för de uppskattningar för risk som används för
närvarande. Notatet diskuterar även hur en systematisk överföring av information om
tidigare inblandning i olyckor och trafikförseelser skulle göra det praktiskt möjligt att i
större utsträckning basera försäkringspremien på beteende i trafiken. En prissättning
som strävar mot att belöna trafiksäkert beteende skulle i förlängningen kunna bidra till
att minska antalet olyckor.
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Could increased public information on traffic offenses lead to a reduction in accidents?
by Sara Forsstedt
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute)
SE-581 95 Linköping, Sweden

Summary
The aim of this report is to study the public utility if insurance companies were given access
to extended information on the traffic behaviors of the insurant. The project consists of two
parts, where the primary part aims at studying how the asymmetric information on risky
behavior available to the insurance companies, affects the public utility. The aim of the
secondary part is to study if increased information on risky behavior (traffic offenses) could
create incentives for safer traffic behavior. If so, insurance companies could function as
agents in fulfilling the visions of traffic safety politics.
In analyzing the primary question, three questions are in focus:
•

•
•

Are individuals who have received fines or prosecution for traffic offences more prone
to accidents where they have been partly or fully responsible, and are these individuals
more likely to get a comprehensive insurance?
Does asymmetric information on risky behavior affect society and the insurance
companies?
Are owners of sports cars more prone to risk taking in traffic, compared to owners of
family oriented cars?

In order to answer the secondary question, we study if the use of so called Usage-BasedInsurance (UBI) could facilitate for insurance companies to identify risky behavior. Using
UBI, the insurance price is based on the usage of the car, that is, when and where the car is
used, which would enable insurance companies to set prices according to driver behavior,
rather than by using proxies of risk which are presently used. The report also discusses how a
systematic transfer of information on earlier involvement in accidents and traffic offenses to a
larger extent would enable for insurance companies to base insurance prices on the
individuals traffic behavior. A pricing mechanism that aims at rewarding a safe traffic
behavior could in the long run contribute to a decrease in the number of accidents.
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Inledning

Notatet är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och
slutsatser i notatet reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med
Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.
Det övergripande syftet är att undersöka hur samhällsnyttan (trafiksäkerhetsnyttan) påverkas
av att försäkringsbolagen skulle ges tillgång till mer information om försäkringstagarens
beteende. En prissättning som i större utsträckning baseras på beteendet i trafiken, där trafiksäkerhet belönas, torde i förlängningen kunna minska antalet olyckor och de omfattande
ekonomiska och humana kostnader som medföljer.
Projektet består av två delar, den primära avser att empiriskt belägga vilka effekter dagens
situation med asymmetrisk (snedvriden) information, där försäkringstagaren vet mer om sitt
(riskfyllda) beteende än försäkringsgivaren, och att förklara vilka konsekvenser det får för
försäkringstagare, försäkringsgivare och samhället. Enligt ekonomisk teori kan asymmetrisk
information leda till ineffektiviteter av olika art, vilket närmare presenteras i avsnitt 1.3. Data
och metod redogörs i detalj under avsnitt 2, därefter presenteras resultaten i avsnitt 3.
Den andra delen av rapporten består i att analysera om det, via ökad informationsmängd om
riskfyllt beteende, är möjligt att skapa incitament för att öka trafiksäkert beteende, se avsnitt
4. Där diskuteras även hur en systematisk överföring av information om tidigare inblandning i
olyckor och trafikförseelser gör det möjligt att basera försäkringspremien på beteende. Det
femte och avslutande avsnittet presenterar rapportens slutsatser.

1.1

Bakgrund

De flesta åtgärder som vidtas för att minska antalet olyckor ligger på en aggregerad nivå där
stora resurser investeras i exempelvis säkrare vägar och fordon. För att dessa åtgärder ska ha
full effekt behöver även trafikanterna iaktta ett preventivt olycksbeteende. Ett problem är att
exempelvis sambandet mellan hastighet och antalet, samt konsekvenserna av olyckor är
uppenbar på en aggregerad nivå samtidigt som nyttan av att öka hastigheten kan upplevas
högre än olycksrisken för den enskilde. Därutöver tenderar bilister att kompensera ökade
trafiksäkerhetsåtgärder med ett ökat risktagande. Ett exempel är att öka hastigheten på en väg
efter en trafiksäkerhetshöjande åtgärd, trots att gällande hastighet är densamma som innan.
Den trafiksäkerhetshöjande åtgärden riskerar därmed att minska om bilisterna väljer en högre
hastighet för att de upplever vägen som säkrare (Pelzman; 1974). En omfattande litteratur har
också visat att en betydande del av trafikolyckorna kan hänföras till förarmisstag och trafikförseelser som fortkörning och att föraren varit alkohol- eller narkotikapåverkad (Parker et al.
1995, Forward; 2006, 2008, Lum och Reagan; 1995). Trafikförseelser är inte tillgänglig för
svenska försäkringsbolag, vilket försvårar prissättning av risk. Denna rapport visar att
asymmetrisk information om riskfyllt beteende leder till: (1) en samhällsekonomisk
externalitet, främst på grund av hur det svenska försäkringssystemet är uppbyggt, (2) ett
orättviseproblem för den enskilde eftersom låga risker tenderar att subventionera höga risker,
(3) försvårad prissättning, även om försäkringsbolagen kan påverka antalet skadeanmälningar
via självrisker kan deras prissättning effektiviseras genom bättre identifiering av risk.

1.2

Assymetrisk information i teori och praktik

Med stöd av ekonomisk teori kan man visa att individer med hög risk kan efterlikna individer
med låg risk genom att ljuga om sin faktiska risk när informationen är asymmetrisk. Det kan
leda till försäkringsbolagen har svårt att skilja höga (dåliga) risker från låga (bra) risker vilket
kan leda till ineffektiviteter av olika slag. Ett klassiskt resultat är att höga risker erhåller full
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försäkring till en aktuariemässigt rättvis premie, d.v.s. en premie som motsvarar den
förväntade försäkringskostnaden. Lägre risker, däremot, erhåller full försäkring till en premie
som är högre än den förväntade kostnaden för försäkring, vilket resulterar i att de försäkrar sig
i lägre omfattning (Rotschild och Stiglitz; 1974). Denna ineffektivitet kallas ogynnsamt urval
(adverse selection).
Ett exempel på ineffektivitet som kan uppstå är att individer med försäkring blir mindre
benägna att vidta olycksförebyggande (preventiva) åtgärder. Anledningen är att den
ekonomiska risken flyttas från individen till försäkringsbolaget. Det innebär att man inte
nödvändigtvis längre är lika försiktig med sin försäkrade bil som man antas ha varit om den
varit oförsäkrad. Detta kallas för moralisk påfrestning (moral hazard).
Det finns i dagsläget ingen etablerad metod att empiriskt skilja adverse selection och moral
hazard. De flesta studier testar istället om det finns en positiv korrelation mellan risk och
omfattande försäkring, vilket skulle tyda på att högre risker efterfrågar mer försäkring
(Chiappori & Salanié; 2000). Om en statistisk signifikant korrelation hittas ger det ett visst
stöd för att det finns asymmetrisk information på marknaden. Om den sedan beror på att
högre risker är mer benägna att teckna omfattande försäkring (adverse selection) eller om
individer blir mer riskfyllda sedan de tecknat försäkring (moral hazard) är okänt. I avsnitt
2.1.A. studeras om mer riskfyllda bilägare är mer benägna att teckna försäkring, medan i
avsnitt 2.1.B. studeras om kundernas lojalitet och marknaden påverkas av asymmetrisk
information om risk. Slutligen i avsnitt 2.1.C. i den empiriska delen studeras om ägare av
vissa biltyper är mer benägna att begå trafikbrott.
I den teoretiska analysen poängteras betydelsen av försäkringen som ett viktigt instrument för
att påverka risken i kontraktet. En optimal försäkring ska uppmuntra till att individen vidtar
ett olycksförebyggande beteende samtidigt som premien ska vara aktuariemässigt rättvis. För
att bedöma risken samlar bolagen in information och utvecklar premieargument för att dela in
försäkringar i olika riskklasser. 1 Premieargumenten består i huvudsak av observerbara egenskaper hos bil, ägare och bostadsort. De karaktäristika som korrelerar med benägenheten att
rapportera olika typer av skador används sedan som riskklassificering som ligger till grund för
försäkringspremien s.k. premieargument. Ålder är en faktor som påverkar premien, eftersom
generellt sett är unga förare mer skadedrabbade än äldre förare och betalar därför en högre
premie, detta gäller särskilt unga manliga förare. Till följd av ett beslut av Europakommissionen tillåts inte längre försäkringsbolagen att använda kön som ett premieragument
från den 21/12 2012. Detta betyder sannolikt att den merkostnad som unga män medför
smetas ut över både kvinnor och män i det yngre försäkringskollektivet, vilket enligt
försäkringsbranschen troligen resulterar i en premiehöjning för kvinnor.
Tillgången till information för att skapa en effektiv riskklassificering sätter dock gränsen för
hur effektiv den preventiva effekten blir; för att kunna skapa incitament för ett trafiksäkert
beteende behöver försäkringsbolaget först kunskap om risken för att kunna prissätta den.
Olyckshistorik och förseelser skulle fungera som en stark signal om hur riskbenägen en
individ är. Trots detta delar inte de svenska bolagen skadehistorik, vilket leder till att en ny
kund kan dölja sin skadehistorik för andra bolag. Eftersom premien generellt sett stiger när en
skada rapporterats finns incitament att byta försäkringsbolag för att få lägre premie. Därutöver
har försäkringsbolagen inte tillgång till information om en försäkringstagare exempelvis blir
av med körkortet, erhåller en fortkörningsbot eller lagföring för trafikbrott. På grund av den
asymmetriska informationen mellan bolag och kund begränsas möjligheten för

1

Försäkringsbolagen delar in försäkringen, d.v.s. kontraktet, i riskklasser. Det innebär att en individ med
försäkringar för två olika fordon kan betraktas som två separata risker, trots att fordonen ägs av samma individ.
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försäkringsbolagen att belöna önskat, och bestraffa oönskat, beteende via kontraktsutformningen.
I vissa länder, exempelvis USA, har försäkringsbolagen tillgång till information om trafikförseelser och kopplar försäkringspremien till antalet böter något som kan öka incitamenten
till att köra lagligt. En omdebatterad nackdel är dock att premiehöjningar av detta slag skulle
kunna öka antalet oförsäkrade fordon. För att kunna dra slutsatser om utfallet behövs därför
forskning på efterfrågan på försäkring där risktyper och försäkringsomfattning studeras.
Dagens fordonsförsäkring är en sakförsäkring där prissättningen är kopplad till fordonet och
ägaren, trots att det i många fall är fler än en förare i ett hushåll. 2 Fördelen med att tydligare
knyta fordonsförsäkringen till beteende är att det blir en tydligare koppling till hur fordonet
används, oavsett hur många som kör bilen. En mer aktuariemässigt rättvis premiesättning
skulle kunna uppnås genom att sträva efter en mer beteendeanpassad försäkring, där låga
risker belönas och högre risker betalar mer. I dagsläget kan två individer som är i samma
ålder, är av samma kön, som kör samma typ av fordon i samma körsträckeklass och som bor i
likartad bostadsort utgöra olika risker i trafiken, men trots detta betala samma premie till sitt
försäkringsbolag.
För att en försäkring ska vara aktuariemässigt rättvis bör den ekonomiska risken fördelas över
en grupp som är homogen i risk, annars tenderar lågriskförarna att subventionera högriskförarna. Denna problematik samt möjliga åtgärder för att minska problemet med asymmetrisk
information tas vidare upp i avsnitt 4. Avsnittet redogör även för hur asymmetrisk information
om beteende i trafiken, i kombination med dagens försäkringssystem, leder till en negativ
externalitet i form av höga olyckskostnader som belastas på samhället. Avsnitt 4 presenterar
även UBI och i avsnitt 5 diskuteras hur UBI och andra möjliga åtgärder kan implementeras
för att reducera problematiken med asymmetrisk information om riskfyllt beteende.

2

Vid en del försäkringsbolag får ägaren dock rapportera in om någon under 25 kommer att köra bilen
regelbundet.
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2

Metod

Det finns flera skäl att tro att asymmetrisk information om riskfyllt beteende påverkar den
svenska försäkringsmarknaden. Vidare skapar varje bolag sin egen riskklassificering sedan
mitten av 1990-talet, vilket medför att bolagen har tillgång till olika information vilket i sin
tur gör att informationsasymmetrierna kan skilja sig mellan bolag som verkar på samma
marknad. Asymmetrisk information uppstår bland annat genom att försäkringsbolagen inte
delar skadehistorik och annan kundinformation med varandra. Att inte dela skadehistorik
innebär bland annat att om en kund byter bolag är dennes olyckshistorik vid andra bolag
okänd för det nya bolaget. Det ger incitament att byta försäkringsbolag om en olycka, som
höjer premien i nästa period, inträffar. Anledningen är att kunden vid det nya bolaget kan få
en lägre premie genom att underrapportera sina tidigare skador. Det existerar emellertid ett
branschgemensamt skaderegister (GSR) dit skador rapporteras för att undvika att dubbel
ersättning utbetalas. I dagsläget används dock inte denna information vid prissättning och
riskbedömning. Syftet med skaderegistret är att förhindra bedrägerier så att en skada inte kan
rapporteras till flera olika försäkringsbolag med syfte att få ut ersättning flera gånger för
samma skada.
Utöver skadehistorik baseras flera riskklassificeringsvariabler på försäkringstagarens självrapporterade riskexponering. Ett exempel är årlig körsträcka och generellt sett delas försäkringstagarna in i olika riskklasser utifrån hur långt de kör per år, ju längre som körs ju högre
blir premien och vice versa. Det kan ge incitament att rapportera en lägre årlig körsträcka,
försäkringstagaren riskerar reducerad eller utebliven ersättning om en skada inträffar och om
försäkringbolaget upptäcker att faktisk körsträcka är längre än den påstådda. Det är dock svårt
för försäkringsbolagen att bevisa detta om de inte har tillgång till faktisk körsträcka t.ex. via
bilprovningen. Arvidsson (2010 a) ger en närmare beskrivning om konsekvenserna av självrapporterad riskexponering.
Vid empirisk analys av informationsasymmetri är det viktigt att beakta den information som
är känd för det bolag som analyseras. Om information som är känd för bolaget utelämnas
riskerar resultaten felaktigt peka på informationsasymmetri, vilket leder till felaktiga slutsatser
och åtgärder. Eftersom varje bolag i Sverige utvecklar sin egen prissättning skiljer sig den tillgängliga informationen mellan bolag. Detta är viktigt att beakta om fler än ett bolag inkluderas i analysen. Därutöver är det viktigt att beakta skillnader i den underliggande marknadsstrukturen i olika länder vid jämförelse eftersom lagar och regler kan påverka försäkringsbolagens tillgång på information och hur marknaden fungerar. Ett exempel på skillnad i
marknadsstruktur är den amerikanska och svenska fordonsförsäkringsmarknaden där de
amerikanska bolagen, som tidigare nämnts, har tillgång på trafikförseelser, vilket de svenska
bolagen inte har. Den asymmetriska informationen ser därför olika ut på dessa marknader,
vilket medför att resultat och åtgärder skiljer sig åt. Marknadsheterogeniteten gör därför att
marknadsstrukturen är viktig att beakta för varje enskild marknad.

2.1

Ekonometrisk ansats

I analysen används Probit modeller som estimeras med maximum likelihood (ML). 3 I en
Probit antar den beroende variabeln värdet ett för ett visst utfall, t ex om försäkringstagaren
har en viss typ av försäkring eller om en olycka inträffat. Annars antar den beroende variabeln
värdet noll (d.v.s. om individen inte har en viss typ av försäkring eller om en olycka inte
inträffat). Regressionsmodeller för binära utfall gör det möjligt att studera hur mycket varje

3

För mer information om estimeringsmetoden se Long and Freese; 2006
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förklarande variabel påverkar sannolikheten för ett visst utfall. Nedan presenteras utförligare
hur respektive del i den empiriska analysen genomförts.
2.1.1

Asymmetrisk information om riskfyllt beteende

För att studera hur försäkringstagarens privata information om riskfyllt beteende i trafiken
(trafikförseelser) påverkar försäkringens omfattning och olyckor (skada) där försäkringstagaren varit vållande används två ekvationer.
Prob(Ci=1)= f(Xi) +PI + εi

(1)

Prob(yi=1) = g(Xi) + PI + ηi

(2)

(i = contract)
Den beroende variabeln, Ci, i ekvation (1) antar värdet 1 om individen har tecknat helförsäkring med den lägsta självrisken, vilket motsvarar den högsta möjliga försäkringsomfattningen. Den beroende variabeln, Ci, antar värdet noll om mindre omfattning på försäkringen
är vald, d.v.s. helförsäkring med en självrisk på 5000, delkasko eller enbart trafikförsäkring. X
är en vektor som består av riskklassificeringsvariablerna som användes i försäkringsbolagets
aktuariemodell under 2006-2008 d.v.s. försäkringstagarens födelseår, fordonets årsmodell,
kilometerklass, fordonets riskklass baserat på stöldbegärlighet och motorkapacitet m.m. samt
vilken risk försäkringstagarens folkbokföringsort klassas som. Generellt sett bedöms olika
orter som olika risker, en storstad betraktas oftast som en högre risk än en mindre ort.
Anledningen är att exponering i trafik och för inbrott och skadegörelse tenderar att vara högre
i en stor stad. Andra exempel i geografin som påverkar risk är antalet halkdagar, som oftast är
högre i norr.
Den beroende variabeln, yi, i ekvation (2) antar värdet ett om en skada där försäkringstagaren
varit delvis eller helt vållande rapporterats till försäkringsbolaget, variabeln antar värdet noll
om försäkringstagaren inte varit vållande eller om ingen skada har anmälts till bolaget.
PI är en vektor av indikatorvariabler som representerar försäkringstagarens privata
information om trafikförseelser. Den första antar värdet ett om försäkringstagaren har en eller
flera ordningsböter för fortkörning, variabeln antar värdet noll annars. Den andra antar värdet
ett om försäkringstagaren har minst en ordningsbot för övriga trafikförseelser, noll annars.
Den tredje antar värdet ett om försäkringstagaren har begått ett trafikbrott, variabeln antar
värdet noll annars. Slutligen, den fjärde indikatorvariabeln antar värdet ett om försäkringstagaren har begått två eller fler trafikbrott, variabeln är noll annars. Med stöd av denna
information kan vi således studera om försäkringstagarens privata information om riskfyllt
beteende har något samband med försäkringsomfattning och om försäkringstagaren är mer
eller mindre benägen att rapportera en vållandeskada. Ett resultat som är konsistent med
asymmetrisk informationsteori är att privat information om trafikförseelser ökar sannolikheten
för att rapportera en vållandeskada samtidigt som individer med privat information om
riskfyllt beteende är mer benägna att teckna omfattande försäkring, eftersom detta skulle tyda
på att riskfyllda individer har mer försäkring. Slutligen, εi och ηi representerar standardfel i
ekvation (1) respektive (2).
2.1.2

Hur påverkar asymmetrisk information marknaden?

För att studera om, och i så fall hur asymmetrisk information om beteende påverkar
marknaden används två grupper av försäkringstagare; (i) lojala kunder och (ii) kunder som
enbart stannar i bolaget en kort tid. Orsaken till denna gruppindelning är att informationsasymmetrin sannolikt skiljer sig åt mellan dessa två grupper; ju längre en individ är kund i
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bolaget desto mer kan försäkringsbolaget observera dennes risk. Eftersom försäkringsbolagen
i Sverige inte delar skadehistorik och annan kundinformation med varandra är nya kunder
okända risker. I kombination med att bolagen dessutom inte har information om trafikförseelser kan personer med högre risker flöda mellan försäkringsbolagen i syfte att undanhålla sin
faktiska risk och därigenom erhålla en lägre försäkringspremie. För att studera om, och hur,
detta påverkar marknaden använder vi följande Probit-modeller.
Prob(Short term=1) = Φ(Xβ1+NCβ2+C06β3+C07β4+PIβ5 )

(3)

Prob(Loyal =1) = Φ (Xδ1+NCδ2+C06δ3+C07δ4+PIδ5)

(4)

Den beroende variabeln i ekvation (3) antar värdet ett om försäkringstagaren lämnat bolaget
under 2007 och om individen varit kund i ett år eller mindre. 4 X i bägge ekvationer består av
en vektor av kovariater som inkluderats som kontrollvariabler, vilket är samma som ovan.
NC är en indikatorvariabel som antar värdet ett om ingen skada rapporterats till bolaget. C06
och C07 är indikatorvariabler som antar värdet ett om försäkringstagaren har rapporterat en
skada där han eller hon varit vållande under 2006 respektive 2007, indikatorerna antar värdet
noll annars. PI är samma som i ekvation (1) och (2).
Den beroende variabeln i ekvation (4) antar värdet ett om försäkringstagaren varit kund i
bolaget i minst fem år. Ekvation (3) och (4) gör det således möjligt att studera om försäkringstagarens privata information om riskfyllt beteende och rapporterade skador skiljer sig mellan
kortvariga och lojala kunder.
2.1.3

Förseelser, ålder, kön och val av bilmärke

I den tredje delen av den empiriska analysen tas ett första steg mot att studera hypotesen att
ägare av vissa bilmärken är mer benägna att ta risker i trafiken. Den hypotes som testas är att
ägare av statusmärken är mer benägna att ta risker i trafiken medan ägare av mer familjeorienterade bilar är mindre benägna att ta risker i trafiken. Enligt statistiska centralbyrån är
mer lyxbetonade märken som exempelvis Jeep, Mercedes och Porsche mer benägna att få
parkeringsböter. En möjlig förklaring är att det relativt sett är mindre kostsamt för ägare av
dessa fordon att betala en parkeringsbot, jämfört med att leta efter en parkeringsplats. Dyra
och mer familjebetonade bilmärken som vissa Toyota-modeller är inte med bland de mest
bötfällda bilmärkena, trots att kostnaden är hög även för dessa bilar. Akerlof och Kranton
(2000) tolkar det som att bilen har ett ytterligare värde än att enbart transportera ägaren från A
till B d.v.s. bilen tenderar att skapa eller förstärka en identitet till ägaren. Denna identitet
skapas utifrån den egna självbilden och andras uppfattning.
I analysen används Volvo, Saab och Volkswagen för att approximera familjeorienterade bilar.
Dessa är bland de tio vanligaste bilarna i Sverige enligt Statistiska Centralbyrån (2008).
BMW, Porsche och Lamborghini definieras som märken med högre statusassociation. Vi har
inte skiljt mellan bilmodeller, cc och kapacitet, vilket innebär att definitionen är ganska bred.

4

Vi har valt 2007 eftersom det ger oss möjlighet att kontrollera att kunden är ny samt att individen självmant
väljer att avsluta sitt kontrakt. 2006 har uteslutits eftersom försäkringsbolaget bytte system under detta år, det
innebär att kunder som ser nya ut i data kan ha varit kund under en längre period. 2008 har uteslutits eftersom vi
inte kan observera alla kontrakt tills de avlutats av kunden, data inhämtades i slutet av 2008 och många kontrakt
som tecknades under 2008 löper över till 2009. Det gör att en del kontrakt ser avslutade ut trots att kunden kan
ha för avsikt att förlänga kontraktet under 2009.
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För att studera vilka faktorer som påverkar sannolikheten att få trafikböter estimeras följande:
Prob(PI=1)= Φ (β1Kön+β2ålder+β3(ålder)2+β4ålder·kön)

(5)

Prob(PI=1)= Φ(β1X+ β2B)

(6)

Den beroende variabeln i ekvation (5) antar värdet ett om individen har privat information om
riskfyllt beteende i trafiken d.v.s. om individen fått minst en ordningsbot för fortkörning,
övriga trafikförseelser eller lagföring för trafikbrott. Om individen inte har någon ordningsbot
eller lagföring (ingen privat information om riskfyllt beteende) är den beroende variabeln noll.
Oberoende variabler är kön och ålder på bilägaren samt ålder i kvadrat och en interaktionsterm för ålder och kön, interaktionstermerna inkluderas eftersom: 5

1. Riskfyllt beteende sannolikt inte är linjärt avtagande i ålder.
2. Riskfyllt beteende har tidigare visat sig ha ett samband med ålder och kön; unga män
tenderar generellt sett att vara mer benägna att ta risker än unga kvinnor.
På samma sätt som i ekvation (5) antar den beroende variabeln i ekvation (6) värdet ett om
individen har privat information om riskfyllt beteende. Vektor X inkluderar ålder och kön på
fordonsägaren, fordonets ålder och årlig körsträcka. Vektor B består av indikatorvariabler som
antar värdet ett om individen äger en Volvo, Saab, Volkswagen, BMW, Porsche eller
Lamborghini. Bilmärkesindikatorerna antar värdet noll för alla andra märken.

2.2

Data och beskrivande statistik

Försäkringsdata anses vara ett nära ideal för att testa informationsasymmetrier eftersom det
består av miljontals observationer, vilket möjliggör statistiskt robusta analyser. Dessutom är
data rikt på information om försäkringstagaren, fordonet och försäkringsbolagets riskbedömning av kontraktet. En ytterligare fördel är att data är i en form som gör att det passar väl för
ekonometrisk analys samt att den passar för fler områden än ekonometrisk analys av kontrakt
och informationsasymmetrier. Ett exempel är analys av olyckor, där skadeanmälningar med
olika vållandegrad kan användas (som approximering) för en olycka. Fördelen med att
använda försäkringsdata är att det är registerdata som innehåller många observationer för både
olycksfria och olycksdrabbade individer.
Merparten av tidigare forskning baseras på:
1. Enbart olycksdrabbade individer, vilket ger en ensidig bild av befolkningen eftersom
de skadefria utelämnas.
2. Enkätdata, som brottas med olika mätproblem som exempelvis överrapportering eller
underrapportering av olyckor och riskbedömning.
Eftersom försäkringsdata är rikt på information är det möjligt att studera olika faktorer som
påverkar risken att råka ut för en olycka eller sannolikheten att begå trafikbrott. Datas karaktär
gör det även möjligt att länka ytterligare information till analysen

5

Interaktionseffekterna skiljer sig mellan linjära och icke-linjära modeller, vilket gör att tolkningen försvåras
något i icke-linjära modeller, se vidare i Ai och Norton (2003).

VTI notat 22-2013

15

Trots datas fördelar och att ekonomisk teori presenterat flertalet testbara hypoteser sedan
1970-talet har den empiriska forskningen halkat efter något. De första empiriska studierna av
dessa frågor lades fram under början av 1990-talet och sedan dess har flera studier på
fordonsförsäkringsdata presenterats. En anledning till eftersläpningen är att forskningen har
begränsats av att försäkringsbolag runt om i världen har varit restriktiva med att lämna ut
data.
Den empiriska analysen i denna rapport baseras på ett unikt datamaterial med försäkringskontrakt för personbilar samt information om lagföringar och ordningsböter för trafikförseelser och trafikbrott. Försäkringsdata kommer från Länsförsäkringar och sträcker sig
över åren 2006-2008 och omfattar ungefär 9,3 miljoner observationer på försäkringskontrakt
och skadeanmälningar.
Information om ordningsböter kommer från Rikspolisstyrelsen och sträcker sig över 20042007. Dessa data innefattar hastighetsöverträdelser och övriga trafikförseelser som att köra
mot rött och att inte använda bilbälte. Data över lagföringar för trafikrelaterat brott kommer
från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och sträcker sig över 1973-2007. En lagföring är en
påföljd som gått vidare till åklagare och är en allvarligare påföljd jämfört med ordningsböter.
Exempel på trafikbrott som kan leda till en lagföring är rattonykterhet och smitning från
olyckor. Trafikförseelser och trafikbrott ger en stark signal om riskfyllt beteende. Eftersom
trafikförseelser inte är observerbara för försäkringsbolaget är det möjligt att studera effekten
av asymmetrisk information om risk mellan försäkringstagare och försäkringsgivare.
Appendix A innehåller en detaljerad lista av vad varje observation innehåller.
2.2.1

Asymmetrisk information om riskfyllt beteende

För att studera om, och i så fall hur asymmetrisk information om riskfyllt beteende påverkar
skadeanmälningar och försäkringsomfattning, studeras ett stickprov av nya försäkringstagare
2007. Ett urval av nya försäkringstagare har använts eftersom informationsasymmetrin
sannolikt är högre mellan bolag och kund när kunden kommer som ny och att den minskar ju
längre kunden stannar i bolaget. Anledningen är att bolag och kund lär känna varandra. Tabell
1 presenterar beskrivande statistik för nya försäkringstagare och för alla bolagets kunder
2006-2008 som haft en personbil försäkrad i bolaget.
Tabell 1 Beskrivande statistik för hela datamaterialet och för enbart nya försäkringstagare.
Alla
försäkringskontrakt

Min

Max

(2006-2008)
Antal observationer

Kontrakt med nya
försäkringstagare

Max

1908

1990

0

117

(2007 och 2008)

9 274 116

295 846

Genomsnittligt
födelseår

1955

En lagföring

7,8 %

6,5 %

Fler än en lagföring

3,2 %

4,4 %

Totalt antal lagföringar

Min

1898

2004

0

136

1965

Trafikförseelser (övriga)

7,5 %

0

38

9,6 %

0

30

Fortkörning

12,1 %

0

8

12,6 %

0

7

Antalet observationer är totalt 9 274 116, varav 295 856 observationer är nya
försäkringstagare. Genomsnittligt födelseår är 1955 för hela stickprovet och 1965 för nya
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försäkringstagare. I gruppen nya försäkringstagare är bilägare under 18 år utsorterade
eftersom dessa individer sannolikt inte är bilens huvudsakliga förare. 6
Andelen bilägare/försäkringstagare som har en lagföring är lägre i gruppen av nya
försäkringstagare (6,5 % jämfört med 7,8 %), däremot är andelen bilägare som har fler än en
lagföring högre för nya försäkringstagare jämfört med hela stickprovet (4,4 % respektive
3,2 %). Det totala antalet lagföringar för en individ är högre i hela stickprovet (136 st) jämfört
med nya försäkringstagare (117 st). Andelen bilägare med trafikförseelser är högre för nya
försäkringstagare (9,6 %) jämfört med hela stickprovet (7,5 %). Andelen bilägare med
fortkörningsböter är ungefär lika i bägge grupperna; 12,1 % för hela gruppen respektive
12,6 % för nya försäkringstagare. Således skiljer sig inte grupperna nämnvärt utifrån den
beskrivande statistiken.
2.2.2

Hur påverkar asymmetrisk information marknaden?

För att studera om asymmetrisk information påverkar marknaden används två grupper av
försäkringstagare; lojala kunder och kunder som stannar i bolaget en kort period. Anledningen
till detta urval är att informationsasymmetrin sannolikt är störst för nya kunder som stannar en
kort tid i bolaget, jämfört med kunder som stannar i bolaget i flera år. Tabell 2 presenterar
beskrivande statistik för dessa två grupper samt för hela stickprovet.
Tabell 2 Beskrivande statistik för hela stickprovet samt kortvariga respektive lojala kunder.
Alla
försäkringskontrakt
under 20062008

Min

Max

Kortsiktiga
kunder
(t ≤ 1 år)

Min

Max

Lojala
kunder
(t ≥ 5 år)

Antal observationer

9 274 116

73 184

4 274 828

Helförsäkring

57 %

36 %

59 %

- Låg självrisk

78 %

74 %

79 %

Delkaskoförsäkring
(halvförsäkring)

91 %

69 %

93 %

Trafikförsäkring
(obligatorisk för bilar i
trafik)

94 %

95 %

93 %

Genomsnittligt födelseår

1955

En lagföring
1973-2007

8%

7%

8%

Flera lagföringar
1973-2007

3%

8%

3%

Antal lagföringar totalt
1973-2007

1898

2004

0

136

1967

1908

1994

0

117

1953

Min

Max

1898

1997

0

37

Ordningsbot för
trafikförseelser (övriga)
2004-2007

8%

0

38

15 %

0

30

7%

0

11

Fortkörningsböter 20042007

12 %

0

8

16 %

0

6

11 %

0

7

6

Innan den första oktober 2006 kunde individer under 18 år äga och försäkra en bil men i och med lagändringen
är detta inte längre möjligt.
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Andelen helförsäkringskontrakt är högre för lojala kunder jämfört med hela stickprovet och
kortvariga kunder (59 % jämfört med 57 % respektive 36 %). Andelen försäkringstagare som
väljer låg självrisk i helförsäkringskontraktet är ungefär samma i alla kontrakt. Andelen som
har Delkaskoförsäkring är högst för lojala kunder (93 %) och lägst för kortsiktiga kunder
(69 %). Andelen bilägare med den obligatoriska Trafikförsäkringen är ungefär densamma i
alla grupper (ungefär 94 %). Eftersom denna försäkring är obligatorisk för bilar i trafik
betyder det att ungefär 6 % i varje grupp har en avregistrerad bil som inte används i trafik.
Kortvariga kunder har i genomsnitt lägre födelseålder än lojala kunder. Det existerar totalt
838 observationer i data där fordonsägaren är yngre än 18 år, eftersom dessa sannolikt inte är
den huvudsakliga användaren av bilen har vi sorterat bort dessa.
Andelen försäkringstagare med en lagföring är ungefär lika i alla grupper (7–8 %). Andelen
försäkringstagare med fler än en lagföring är högre för kortvariga kunder (8 %) jämfört med
hela stickprovet och lojala kunder (3 %). Detsamma gäller för ordningsböter för övriga trafikförseelser och för fortkörningsböter; 15 % av de kortvariga kunderna har trafikförseelser
jämfört med 7 % av de lojala och 8 % av hela stickprovet, bland de kortvariga kunderna har
16 % fortkörningsböter jämfört med 11 % av de lojala kunderna och 12 % i hela stickprovet.
Därutöver tenderar yngre försäkringstagare att ha en högre andel böter jämfört med äldre
grupper, medan motsatsen gäller för lagföringar. En orsak är att böter täcker en kortare tidsperiod (2004-2007) jämfört med lagföringar (1973-2007). Detta betyder att sannolikheten att
ha en lagföring ökar med ålder medan sannolikheten att försäkringstagaren har en ordningsbot
inte ökar med ålder. 7 Vidare tenderar kvinnor att ha lägre frekvenser av trafikförseelser och
skador med vållande jämfört med män. Kvinnor utgör även en lägre andel bilägare än män.
2.2.3

Förseelser, ålder, kön och val av bilmärke

I denna del av analysen tas ett första steg mot att studera påståendet att ägare av visa typer av
bilmärken är mer benägna att ta risker i trafiken. Tabell 3 visar beskrivande statistik över
försäkringstagarnas självrapporterade årliga körsträcka. Det finns anledning att tro att en del
underrapporterar sin körsträcka för att få en lägre försäkringspremie, vilket vi noterar som en
svaghet i data. Körsträcka är indelad i fem riskklasser där 1 innebär lägst exponering och 5
högst exponering. Tabellen visar att majoriteten försäkringstagare rapporterar att deras årliga
körsträcka är i någon av de två lägsta körsträckeklasserna. En högre andel kvinnor rapporterar
att de kör i den lägsta körsträckeklassen medan en högre andel män rapporterar att de kör i
någon av de högre körsträckeklasserna.

7

Eftersom böter finns tillgängliga för perioden 2004-2007 och lagföringar för 1973-2007 kommer sannolikheten
att ha en lagföring bero på hur gammal försäkringstagaren är i större utsträckning för lagföringar jämfört med
böter. Notera även att individer som är över 50 år inte har med lagföringar från sin ungdom i data. En individ
som exempelvis är 60 år 2006 var 27 år 1973. Hädanefter kommenteras detta inte ytterligare.
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Tabell 3 Försäkringstagarnas självrapporterade körsträcka per år.
Kilometerklass1-5

Kvinnor

Män

Totalt

1 = 0-10 000 km

56.35

49.88

52.12

2 = 10 001-15 000 km

30.48

32.89

32.06

3 = 15 001-20 000 km

9.07

11.42

10.61

4 = 20 001-25 000 km

2.34

3.09

2.83

5 = 25 001 km - …

1.76

2.72

2.39

Antal observationer totalt

9 273 278

Tabell 4 visar att en lägre andel kvinnor har ordningsböter och lagföringar för trafikbrott
jämfört med män. Enligt tidigare forskningsresultat är en högre andel män iblandade i olyckor
med dödlig utgång jämfört med kvinnor medan en högre andel kvinnor är involverade i
polisrapporterade olyckor samt olyckor med kroppskada (Massie et al. 1994). Tabell 4 visar
även att en högre andel kvinnor rapporterar skador, vilket skulle kunna vara konsistent med
tidigare resultat eftersom smärre olyckor är vanligare än allvarliga olyckor. Notera dock att en
högre andel kvinnor har helförsäkring jämfört med män, vilket skulle kunna ge ökat
incitament att rapportera en olycka till försäkringsbolaget. Denna hypotes utreds dock inte
ytterligare i denna rapport.
Tabell 4 Ordningsböter, lagföringar, olyckor och försäkring för kvinnor och män.
Kvinnor

Män

Böter för fortkörning

6,77

14,97

Böter för övriga trafikförseelser

3,22

9,81

Lagföringar

3,74

14,88

Olyckor (skadeanmälningar)

6,47

6,16

Olyckor (skadeanmälningar) där
försäkringstagaren varit vållande.

1,00

0,93

Helförsäkring

60,62

54,58

Antal observationer

3 206 627

6 066 651

Tabell 5 visar beskrivande statistik över trafikförseelser, bilmärke och kön. Återigen utgör
kvinnor som begått trafikförseelser en lägre andel jämfört med män. Tabellen visar att ägare
av familjebilar, som har begått trafikförseelser, utgör en lägre andel jämfört med ägare av
statusbilar som begått trafikförseelser, vilket gäller för bägge könen. Detta kan vara en
indikation på att ägare till statusbilar är något mer benägna att ta risker i trafiken jämfört med
ägare till mer familjeorienterade bilar. Genomsnittligt födelseår är ungefär samma för ägare
av både familje- och statusbilar. Detta betyder att andelen lagföringar inte kan förklaras av
ålder
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Tabell 5 Trafikförseelser och bilmärke uppdelat på kön.
Böter för
fortkörning

Böter för
trafikförseelser

Lagföringar

Genomsnittligt
födelseår

Antal observationer

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Volvo

7,10

14,23

3,32

9,76

4,06

15,62

1958

1956

436 247

1 176 934

Saab

6,84

14,27

2,82

7,84

3,34

12,2

1957

1956

238 100

613 940

Volkswagen

6,66

15,11

3,05

9,66

3,26

13,57

1956

1957

445 150

655 421

BMW

9,56

21,93

4,84

14,69

3,84

17,86

1958

1960

82 018

240 803

Lamborghini

44,44

50,00

0

29,47

0

25,79

1954

1964

9

190

Porsche

12,43

28,66

4,74

14,95

5,24

16,88

1958

1960

3 419

645

Familjemärk
en

Statusmärk
en
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Resultat - empirisk analys

Nedan presenteras resultaten av Probit modellerna från avsnitt 2.

3.1

Asymmetrisk information om riskfyllt beteende

Tabell 6 och 7 sammanfattar resultaten från probitmodellerna från ekvation (1) och (2).
Stickprovet som används är alla nya försäkringstagare 2007 och 2008 under deras första år i
bolaget och som äger en bil som är i åldersintervallet 3-20 år. 8 Som tidigare nämnts används
nya kunder eftersom informationsasymmetrin mellan kund och bolag sannolikt är som störst
för nya kunder. Åldersintervallet på fordonet beror på att de flesta bilmärken har vagnskadegaranti som motsvarar helförsäkring fram till dess bilen är tre år. Dessutom avgör bilens ålder
dess ekonomiska värde, vilket i sin tur påverkar om bilen är helförsäkrad eller inte.

8

2006 har uteslutits eftersom försäkringsbolaget bytte system under detta år, det innebär att kunder som ser nya
ut i data kan ha varit kund under en längre period.
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0,0000

5 669

Prob>χ2

N

12 689

0,0000

-3403,367

10 373

0,0000

-5413,4944

19 026

0,0000

-7769,567

10 989

0,0000

-6248,2716

18 048

0,0000

-9082,3895

24 686

0,0000

-15375,416

37 250

0,0000

-20391,904

(0,011)

-0,094***

(0,009)

-0,008

(0,008)

-0,016**

(0,007)

0,012*

Män

63 912

0,0000

-35210,911

(0,009)

-0,080***

(0,007)

-0,023***

(0,007)

-0,018***

(0,006)

-0,013**

Mixad grupp

40-49

93 204

0,0000

-59505,089

20,234

[0,021,0,261]

(0,017)

0,077***

(0,026)

-0,232***

(0,017)

0,029*

(0,020)

-0,092**

(0,015)

-0,025*

Mixad grupp

50+

9

Indikatorvariabeln för en lagföring är alltid noll för kvinnor i åldersgruppen18-21, vilket betyder att ingen i denna grupp har endast en lagföring.

Noteringar: De rapporterade koefficienterna är marginaleffekter från en estimering av Probit modellen i ekvation (1): En bivariat Probit mellan ekvation (1) och (2) har
använts där korrelationen mellan variablerna har varit signifikant skild från noll. Det totala antalet observationer för nya försäkringstagare med ett fordon mellan 3–20 år är
295 846. ***, **, * representerar signifikans på 1 %, 5 % och 10 % nivå. (-) indikerar att variabeln utelämnas på grund av små eller tomma celler 9. Standardfelen är inom
parentes. Den kritiska chi-square fördelningen med 1 frihetsgrad är 3,841 på 95 % konfidensnivå.

-2409,5562

Log likelihood

ρ = 0, χ (1):

2

6,440

5,240

Likelihood ratio test av

Korrelationskoefficient (ρ):

[0,019,0,149]

(0,124)

[0,021,0,261]

(0,016)

-0,395***

95% konfidensintervall (ρ):

(0,065)

-0,052***

(0,067)

-0,081

(0,043)

-0,004

(0,032)

0,069**

Kvinnor

(0,033)

(0,010)

-0,216***

(0,017)

0,004

(0,009)

-0,008

(0,009)

0,026***

Män

(0,062)

(0,061)

-0,057***

(0,086)

0,132

(0,025)

-0,012

(0,020)

0,061***

Kvinnor

30-39

0,085***

(0,009)

(0,220)

-0,033

(0,019)

0,017

(0,007)

0,002

(0,007)

-0,007

Män

26-29

0,143**

0,014*

0,631***

Flera lagföringar

(0,098)

(0,019)

(0,022)
-0,119

(0,006)

0,011

(0,019)

0,054***

Kvinnor

22-25

-0,050

(0,133)

-

En lagföring

-0,008

(0,113)

-0,198

(0,007)

0,253**

Fortkörning

Övriga trafikförseelser

0,007

Kvinnor

Kön

Män

18-21

Age

Tabell 6 Sambandet mellan nya försäkringstagares privata information om beteende i trafiken och försäkringsomfattning.
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23

5 669

0,0000

-2409,5562

12 689

0,0310

-1279,9611

10 373

0,0122

-560,1342

19 026

0,1480

-1225,6187

10 989

0,6994

-700,1885

18048

0,0349

-1005,2104

24 686

0,0000

-15375,416

37 250

0,0023

-1577,5631

(0,002)

0,001

(0,001)

-0,000

(0,001)

0,003***

(0,001)

0,002

Män

63 912

0,0003

-2702,6105

(0,001)

0,001

(0,001)

-0,001

(0,001)

0,004***

(0,001)

0,001

Mixad grupp

40-49

93 204

0,0000

-59505,089

20,334

[0,044,0,110]

(0,044)

0,077***

(0,061)

0,235***

(0,046)

0,107***

(0,053)

0,078

(0,042)

0,070*

Mixad grupp

50+

Precis som i Tabell 6 är indikatorvariabeln för en lagföring alltid noll för kvinnor i åldersgruppen 18–21, vilket betyder att ingen i denna grupp har en lagföring för en
trafikförseelse. I gruppen män 18–21 år och kvinnor 22–25 antar indikatorvariabeln för en lagföring alltid värdet ett när den beroende variabeln är noll (i 16 respektive 17
fall), vilket betyder att de med en lagföring inte rapporterat en vållande skada. Indikatorvariabeln för en lagföring har därför utelämnats i dessa grupper.
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Notera: De rapporterade koefficienterna är marginaleffekter från en estimering av Probit modellen i ekvation (2). En bivariat Probit användes mellan ekvation (1) och (2) där
det var en signifikant korrelation mellan residualerna. Det totala antalet observationer av nya försäkringstagare 2006–2007 med ett fordon i åldersintervallet 3–20 är 295 846.
(-) indikerar att variabel utelämnats på grund av tomma eller små celler 10. Standardfelen är i parentes. ***, **, * indikerar signifikans på 1 %, 5 % och 10 % nivå. Det kritiska
värdet av chi-square-fördelningen med 1 frihetsgrad är 3,841 på 95 % konfidensnivå.

N

Prob>χ

2

Log likelihood

ρ = 0, χ (1):

2

6,440

5,240

Likelihood ratio test av

Korrelationskoefficient (ρ):
[0,019,0,149]

(0,237)

[0,021,0,261]

(0,004)

95% konfidensintervall (ρ):

(0,020)

0,312

(0,147)

0,299**

(0,107)

0,127

(0,097)

-0,091

Kvinnor

0,085***

(0,004)

0,005

(0,005)

0,010***

(0,002)

0,002

(0,002)

0,000

Män

30-39

(0,033)

(0,010)

0,008

(0,023)

(0,005)
0,005

0,012

(0,012)

0,001

(0,004)

0,004

Kvinnor

-0,000

(0,002)

0,001

(0,002)

0,001

Män

26-29

0,143***

(0,005)

(0,333)

0,001

-

(0,006)

0,011***

(0,004)

0,003

Kvinnor

22-25

(0,062)

0,003

0,299

Flera lagföringar

-

-

(0,004)

(0,156)

En lagföring

0,005

(0,005)

(0,169)

0,350**

0,261

Fortkörning

Övriga trafikförseelser

0,007*

Kvinnor

Kön

Män

18-21

Ålder:

Tabell 7 Sambandet mellan nya försäkringstagares privata information om beteende i trafiken och vållande i en olycka (skadeanmälan).

Enligt ekonomisk teori förväntar vi oss en positiv korrelation mellan risk och försäkring om
det råder adverse selection eller moral hazard på marknaden (Chiappori & Salanié; 2000).
Resultaten tyder emellertid på att försäkringsbolaget hanterar informationsasymmetrin med
sin riskklassificering eftersom korrelationskoefficienten är insignifikant i majoriteten av
grupperna. I tre av de tio grupperna är dock korrelationskoefficienten signifikant och positiv,
vilket implicerar asymmetrisk information i form av adverse selection eller moral hazard.
Korrelationskoefficienten är signifikant för: kvinnor i åldern 18–21 på femprocentsnivå,
kvinnor i åldersgruppen 30–39 på enprocentsnivå samt för den mixade åldersgruppen 50+ på
enprocentsnivå. Genomgående är dock koefficienten mycket låg vilket gör att den ekonomiska betydelsen kan ifrågasättas. Tidigare studier finner dock en korrelation av samma
storleksordning och drar slutsatsen att man funnit evidens för asymmetrisk information. En
utförligare tolkning av resultaten presenteras nedan.
Tabell 6 rapporterar resultaten från skattningen av sambandet mellan privat information om
riskfyllt beteende och försäkringskontrakt i ekvation (3). Resultaten indikerar att individer
som åkt fast för fortkörning är mer benägna att teckna helförsäkring, utom för fortkörare i den
mixade gruppen i åldern 40–49 respektive 50+ som är mindre benägna att teckna helförsäkring. Därutöver tenderar privat information om övriga trafikförseelser och flera lagföringar för
trafikförseelser att minska sannolikheten för helförsäkring.
Tabell 7 rapporterar resultaten från skattningen av sambandet mellan privat information om
riskfyllt beteende och olyckor där försäkringstagaren varit vållande. Resultaten tyder på att
privat information om trafikförseelser ökar sannolikheten för olyckor där försäkringstagaren
varit vållande, d.v.s. riskfyllda förare råkar ut för fler olyckor. Ett skäl till försiktighet med
dessa resultat är att det kan vara en underrapportering av vållandeskador; om högriskförare är
mindre benägna att köpa helförsäkring finns mindre incitament att rapportera skadan till
försäkringsbolaget. Huruvida olyckan rapporteras till bolaget är försäkringstagarens beslut
och detta beror i sin tur på villkoren i kontraktet, sambandet kan därför vara starkare än vad
dessa resultat visar.
Sammanlagt tyder resultaten i Tabell 6 och 7 på att riskfyllda förare är mer benägna att vara
involverade i en olycka där de varit vållande, vilket är konsistent med olyckslitteraturen om
trafikförseelser. Däremot är riskfyllda förare inte mer benägna att teckna helförsäkring, vilket
motsätter våra förväntningar enligt ekonomisk teori. Ett undantag är fortkörning för grupper
under 40 år, som är mer benägna att teckna mer försäkring. Detta tyder på att höga risker har
olika efterfrågan på helförsäkring.
Resultaten över försäkringstagarnas privata information om riskfyllt beteende är dock inte
konsistent med korrelationskoefficienten. I Forsstedt (2013) exkluderas försäkringstagarnas
privata information och korrelationskoefficienten är ungefär densamma, vilket vi inte förväntar oss eftersom privat information inkluderas i regressionen väntas en viss påverkan: den
privata informationen bör fångas av korrelationstestet vilket innebär att korrelationen bör vara
högre för de regressioner där privat information om trafikförseelser utelämnas. Resultaten
visar emellertid att korrelationen är opåverkad av de privata informationsvariablerna. Korrelationstestet kan dock brottas med metodproblem eftersom det är svårt att inkludera alla
variabler som observeras av försäkringsbolaget. Dessutom kan den ekonomiska relevansen
ifrågasättas eftersom korrelationskoefficienterna är mycket små där statistisk signifikans
uppnås. Vi bedömer det därför bättre att studera resultaten av den privata informationen och
lägga mindre vikt vid korrelationstestet. För resultat och en vidare diskussion se Forsstedt
(2013).
Sammanfattningsvis är riskfyllda förare både mer och mindre benägna att teckna
helförsäkring, samtidigt som de löper en ökad risk att råka ut för en olycka där de är vållande.
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Detta är konsistent med resultaten i Koufopoulos (2009) som menar att det finns två typer av
försäkringstagare. Den första risktypen överskattar sin egen förmåga och underskattar därmed
sin risk (optimist). Den andre bedömer sin risk bättre och överskattar inte sin förmåga
(realist). Baserat på detta resonemang är det rationellt av optimisten att efterfråga mindre
försäkring, medan det för realisten är rationellt att efterfråga en försäkring som motsvarar
risken.
Att överskatta sin förmåga är ofta omnämnt när det gäller bilkörning. Enligt Svenson (1981)
betraktar 90 procent av förarna i Sverige sig som bättre än den genomsnittlige bilföraren.
Liknande resultat rapporteras av Rutter, Quine och Alberry (1998) för brittiska motorcyklister
som i genomsnitt upplevde sig som mindre riskfyllda jämfört med andra motorcyklister. Som
konsekvens tenderade motorcyklisterna att överskatta sin förmåga och underskatta olycksrisken. Därutöver tyder en studie av Guppy (1993) på att brittiska förare med lagföringar för
exempelvis rattonykterhet upplevde sig själva som mindre benägna att råka ut för en olycka
jämfört med hur individer utan trafikförseelser upplevde sin olycksrisk. Tolkningen av
resultaten, i kombination med tidigare forskningsresultat, är att efterfrågan på försäkring
påverkas av hur individen upplever sin olycksrisk, vilket in sin tur implicerar att olika risker
kan ha olika efterfrågan på försäkring. 11
3.1.1

Hur påverkar asymmetrisk information marknaden?

Tabell 8 och 9 rapporterar resultaten från probitmodellerna från ekvation (3) och (4). Ekvation
(3) estimerar alla nya försäkringstagare 2007 som endast stannar i bolaget i ett år eller mindre.
Ekvation (4) estimerar kunder som varit i bolaget under minst fem år, vilket vi definierar som
lojala kunder. 12

11

En slutsats från Forsstedt (2013) är att resultaten tenderar att vara robusta, se vidare i referensen för olika
känslighetsanalyser.
12
Data är inte trunkerat vilket innebär att vi kan spåra individer bakåt i tiden, trots att vi har kunddata över
perioden 2006-2008 är det möjligt att se när kunderna tecknade sitt första kontrakt i bolaget.
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(0,005)

(0,025)

-

0,006

(0,016)

2007

En lagföring

Flera lagföringar

61 877

700,89

-16007,3

77 580

569,43

-12068,8

(0,002)

-0,008**

(0,005)

0,002

(0,010)

178 008

1541,40

-27307,4

(0,001)

0,001

(0,001)

0,002***

(0,003)

0,034***

(0,002)

0,003

(0,010)

0,034***

(0,010)

0,043***

(0,002)

-0,005***

Män

143 895

741,10

-13690,5

(0,001)

-0,003**

(0,002)

0,000

0,007

0,010*

(0,006)

0,009**

(0,008)

0,023***

(0,008)

0,027***

(0,002)

-0,008***

Kvinnor

30-39

293 587

1619,90

-27537,1

(0,001)

0,003***

(0,001)

0,002***

(0,002)

0,028***

(0,001)

0,002**

(0,006)

0,018***

(0,007)

0,036***

(0,001)

-0,007***

Män

557 114

1649,11

-31803,6

(0,000)

0,000

(0,001)

0,006***

(0,003)

0,021***

(0,001)

,003***

(0,002)

0,003

(0,004)

0,021***

(0,001)

-0,003***

Kvinnor

40-49

1 097 644

4341,94

-57469,8

(0,000)

0,001***

(0,000)

0,004***

(0,001)

0,013***

(0,000)

0,002***

(0,002)

0,006***

(0,002)

0,017***

(0,000)

-0,003***

Män

2 127 261

4434,69

-85917,9

(0,000)

0,001***

(0,000)

0,003***

(0,000)

0,008***

(0,000)

0,001***

(0,001)

0,002***

(0,002)

0,016***

(0,000)

-0,002***

Mixad grupp

50+

4 711 926

6484,75

-111679,1

(0,000)

0,001*

(0,000)

0,001***

(0,000)

0,006***

(0,000)

0,001***

(0,001)

0,002***

(0,001)

0,007***

(0,000)

-0,002***

Mixad grupp

Notera: De rapporterade koefficienterna är marginaleffekter från skattningar av ekvation (3). (–) indikerar att det är för få observationer och att variabeln inte är inkluderad.
***,**,* representerar signifikans på 1, 5 och 10 procents nivå. Standardfelen är inom parentes. Se texten för fler detaljer.

24 386

N

-6380,7

(0,003)

(0,007)

241,10

2

0,004

(0,002)

(0,007)

0,006

-0,000

(0,026)

(0,014)
0,019**

,110***

(0,013)

0,024**

(0,017)

0,059 ***

(0,003)

-0,007***

0,022*

(0,020)

,092***

-0,007

Likelihood ratio χ (17)

Log likelihood

Fortkörningsböter

Trafikförseelser

0,004*

0,025

Vållandeolycka

(0,021)

(0,040)

2006

0 ,090***

(0,005)

(0,007)

0,172***

0,002

-0,003

Vållandeolycka

Inga rapporterade olyckor

Kvinnor

Kvinnor

Män

26-29

22-25

Tabell 8 Kortsiktiga kunders privata information om riskfyllt beteende.
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(0.005)

(0.018)

-0.081***

(0.017)

2007

En lagföring

178 008

7694.75

-77605.6

0.051***

143 895

13381.52

-73187.8

(0.004)

0.002

(0.005)

0.011**

(0.009)

-0.181***

(0.014)

-0.024*

(0.017)

-0.070**

(0.017)

-0.045**

(0.004)

293 587

19822.90

-165713.5

(0.002)

-0.008***

(0.002)

-0.031***

(0.004)

-0.127***

(0.004)

0.001

(0.014)

-0.064***

(0.014)

-0.052***

(0.003)

0.045***

Män

557 114

77385.38

-325405.7

(0.002)

-0.009***

(0.003)

-0.051***

(0.008)

-0.123***

(0.004)

-0.019***

(0.011)

-0.043***

(0.011)

-0.053***

(0.003)

0.046***

Kvinnor

30-39

1 097 644

110 000

-689935.7

(0.001)

-0.030***

(0.001)

-0.040***

(0.002)

-0.119***

(0.002)

-0.021***

(0.009)

-0.056***

(0.008)

-0.073***

(0.002)

0.034***

Män

2 127 261

290 000

-1328065.5

(0.001)

-0.027***

(0.001)

-0.043***

(0.002)

-0.108***

(0.001)

-0.022***

(0.006)

-0.043***

(0.006)

-0.065***

(0.001)

0.040***

Mixad grupp

40-49

4 711 926

1 300 000

-2614966.8

(0.001)

-0.007***

(0.001)

-0.024***

(0.002)

-0.120***

(0.001)

-0.032***

(0.004)

-0.013***

(0.004)

-0.066***

(0.001)

0.031***

Mixad grupp

50+

Notera: De rapporterade koefficienterna är marginaleffekter från skattningar ekvation (4). ***,**,* representerar signifikans på 1, 5 och 10 procents nivå. Standardfelen är
inom parentes. Se texten för fler detaljer.

77 580

N

-31386.8

(0.002)

(0.004)

4302.51

2

-0.005**

(0.002)

(0.005)

0.029***

-0.027***

(0.003)

(0.009)

-0.008

-0.078***

(0.014)

-0.048***

-0.102***

Likelihood ratio χ (17)

Log likelihood

Fortkörningsböter

Trafikförseelser

Flera lagföringar

0.009**

-0.042**

Vållandeolycka

(0.014)

(0.020)

2006

-0.039**

-0.012

0.031***

(0.004)

0.036***

(0.005)

Vållandeolycka

Inga rapporterade olyckor

Kvinnor

Kvinnor

Män

26-29

22-25

Tabell 9 Lojala kunders privata information om riskfyllt beteende.

Konsistent med tidigare forskningsresultat (Cohen; 2005) tyder våra resultat på att
vållandeolyckor samma försäkringsperiod och i perioden innan ökar sannolikheten att
försäkringstagaren ska lämna bolaget, se Tabell 8. Resultaten tyder även på att de
försäkringstagare som inte rapporterat någon olycka till försäkringsbolaget under
försäkringsperioden är mindre benägna att lämna försäkringsbolaget. Detta kan tolkas
som att förare med lägre risk stannar vid sitt nuvarande försäkringsbolag och att de inte
har incitament att lämna bolaget, medan kunder som rapporterar skada har incitament
att byta bolag. 13 Trafikförseelser ökar sannolikheten för att försäkringstagaren ska
lämna bolaget, detta gäller alla köns- och åldersgrupper. Ett undantag är fortkörning
som minskar sannolikheten att lämna bolaget för kvinnor i åldersgrupperna 22–25 och
26–29.
Tabell 8 rapporterar resultaten från skattningen av ekvation (4) där sambandet mellan
trafikförseelser, olyckor och kundens lojalitet estimeras. Försäkringstagare i åldersgruppen 18–21 har exkluderats från analysen eftersom de är för unga för att ha varit i
bolaget i minst fem år. Vidare visar Tabell 8 att sannolikheten att vara en lojal kund
ökar om försäkringstagaren inte rapporterat några skador. Samtidigt minskar sannolikheten att kunden är lojal om försäkringstagaren rapporterat en skada i samma period
eller i perioden innan. Resultaten visar även att trafikförseelser minskar sannolikheten
för att försäkringstagaren är lojal.
Sammantaget tyder resultaten i Tabell 8 och 9 på att olycksdrabbade försäkringstagare
och försäkringstagare med trafikförseelser har en större benägenhet att lämna
försäkringsbolaget efter ett år eller mindre. Olyckor och trafikförseelser minskar även
sannolikheten att försäkringstagaren är lojal medan frånvaro av rapporterade olyckor
ökar sannolikheten att kunden är lojal. Det betyder att informationsasymmetrin påverkar
de två grupperna olika; kortsiktiga kunder tenderar att innebära en högre risk för
försäkringsbolaget medan lojala kunder innebär en lägre risk.
Notera dock att privat information om trafikförseelser är försäkringstagarens privata
information både före och efter en individ blivit kund, eftersom bolagen inte har tillgång
till denna information. Om trafikförseelser fortsätter att vara privat information för
försäkringstagaren är det rimligt att förvänta sig att trafikförseelser inte har någon effekt
på lojaliteten. Orsaken är att det inte finns några skäl att lämna bolaget så länge
informationen om riskfyllt beteende inte kommer till försäkringsbolagets kännedom.
Försäkringstagare med förseelser är emellertid mer benägna att rapportera
vållandeolyckor till sitt försäkringsbolag, vilket betyder att det observerade sambandet
mellan förseelser och att lämna bolaget kan ha ett indirekt samband: individen kan
exempelvis avslöja sin risk genom att rapportera en vållandeskada. Det kan dock finnas
annan karakteristika hos individer som begår trafikförseelser som gör att de är mindre
benägna att vara lojala. För att utreda detta samband ytterligare behöver data
kompletteras med någon form av enkätstudie för att få tillgång till attityder till- och
självupplevd risk.
3.1.2

Förseelser, ålder, kön och val av bilmärke

Tabell 10 innehåller resultaten från en skattning av ekvation (5) och (6), där den
beroende variabeln representerar olika typer och grader av trafikförseelser. Från kolumn

13

Notera att individer kan efter en rapporterad skada välja att sluta köra bil och av den anledningen sluta
försäkra ett fordon, d.v.s. det är inte säkert att alla individer som försvinner från bolaget går till ett annat
försäkringsbolag.
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A-C i Tabell 5 är det möjligt att beräkna marginaleffekterna av ålder och kön som
presenteras i Tabell 11.
Tabell 10. Trafikförseelser, ålder och kön.
A: Fortköringsböter

B: Trafikförseelser

C: Lagföringar

-0,0832***

-0,0874***

-0,1946***

(0,0021)

(0,0014)

(0,0020)

0,0047***

-0,0018***

0,0096***

(0,0001)

(0,0000)

(0,0001)

-0,0001***

-4,37e-06***

-0,0001***

(0,00000128)

(0,000000952)

(0,0000)

0,0000402

0,0007***

0,0023***

(0,0001)

(0,0000)

(0,0001)

32243,81

30624,74

35908,85

-3264267

-2320085,7

-3013996,7

Prob>χ

0,0000

0,0000

0,0000

N

9 273 278

9 273 278

9 273 278

Kvinnor

Ålder

(Ålder)2

Ålder·Kön

2

Waldχ

Log pseudolikelihood
2

Notera: Den beroende variabeln antar värdet ett om försäkringstagaren har minst en fortkörningsbot,
minst en ordningsbot för övriga trafikförseelser respektive minst en lagföring. Oberoende variabler är
kön, ålder, (ålder)2 och (kön*ålder). Klusterrobusta standardfel är i parentes. ***, **, * representerar 1, 5
och 10 procents signifikansnivå. Se texten för fler detaljer.

Benägenheten för fortkörning ökar för de yngre åldersgrupperna upp till 30-årsålden
därefter minskar benägenheten med ålder. Detta gäller för bägge könen. 14 Böter för
övriga trafikförseelser är mindre sannolikt ju äldre en individ är. 15 Män är mer benägna
att erhålla böter jämfört med kvinnor. Detta tyder på att yngre individer är mer
riskfyllda jämfört med äldre individer och att män är mer riskfyllda än kvinnor. Yngre
individer är också mer benägna att begå lagföringsbrott i trafiken jämfört med äldre
individer och män är mer benägna att begå trafikbrott jämfört med kvinnor.
Sannolikheten för att begå ett lagföringsbrott ökar till och med 46,5 år för män och 57,5
för kvinnor och avtar för äldre bilägare. 16. Kvinnor under 86 år har färre lagföringar
jämfört med män, för kvinnor över 86 är relationen omvänd. 17

-β2/2β3= -0,00470612/2(-0,0000747) = 31,5 är break-even-ålder för män och -(β2+ β4)/2β3=
-(0,00470612+0,0000402)/2(-0,0000747) = 31,77 är break-even-ålder för kvinnor (marginella probit
estimat från ekvation (5) i kolumn A i Tabell 10).
15
β2/2β3=-0,0018414/2(-0,00000437)= 210,69 är break-even-ålder för män. (β2+ β4)/2β3=
(-0,0018414+0,0006894)/2(-0,00000437)= 131,8 är break-even-ålder för kvinnor. Marginella probit
estimat från ekvation (5) I kolumn B i Tabell 10.
16
-β2/2β3=-0.0096234/2(-0,0001034)= 46,53 är break-even-ålder för män och -(β2+ β4)/2β3=
-(0,0096234+0,0022697)/2(-0,0001034)= 57.51 är break-even-ålder för kvinnor. Marginella probit
estimat från ekvation (5) I kolumn C i Tabell 10.
17
-β1/β4 =-(-0,1946331)/0,0022697=85,75 (Marginella probit estimat från ekvation (5) i kolumn B i
Tabell 10).
14
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Tabell 11. Den marginella effekten av ålder
A: Fortkörning

B: Trafikförseelser

C: Lagföringar

Den marginella effekten av ålder för män
Män 20

0,0017

-0,0020

0,0055

Män 50

-0,0028

-0,0023

-0,0007

Män 70

-0,0058

-0,0025

-0,0049

Den marginella effekten av ålder för kvinnor
Kvinnor 20

0,0018

-0,0013

0,0078

Kvinnor 50

-0,0027

-0,0016

0,0015

Kvinnor 70

-0,0057

-0,0018

-0,0026

Den marginella effekten av ålder, sammantaget
Kön 20

-0,0824

-0,0737

-0,1492

Kön 50

-0,0812

-0,0530

-0,0812

Kön 70

-0,0804

-0,0392

-0,0358

Eftersom män rapporterar att de kör mer per år jämfört med kvinnor (se Tabell 3),
gjordes en känslighetsanalys där körsträcka inkluderas och resultaten visar samma
mönster som ovan, se Appendix B.
3.1.3

Har bilmärke och trafikförseelser något samband?

Förutom ålder och kön inkluderas även årlig körsträcka, fordonets ålder samt
indikatorvariabler som representerar familjeorienterade bilar respektive statusbilar.
Tabell 12 presenterar resultaten av skattningen av probitmodellerna för ekvation (6).
Kolumn A representerar fall där försäkringstagaren har minst en ordningsbot för övriga
trafikförseelser, kolumn B representerar fall där försäkringstagaren har minst en
ordningsbot för fortkörning och kolumn C representerar fall där försäkringstagaren har
minst en lagföring. Alla förklarande variabler finns med i tabellen.
Kön har en negativ effekt på trafikförseelser vilket som tidigare tyder på att män är mer
benägna att få böter eller lagföringar för trafikförseelser jämfört med kvinnor. Äldre
fordonsägare är mindre benägna att begå trafikförseelser vilket tyder på att yngre
individer är mer riskfyllda. Vidare är ägare av äldre fordon mindre benägna att få böter
för fortkörning men mer benägna att få böter för andra trafikförseelser och minst en
lagföring.
Årlig körsträcka följer samma mönster som fordonets ålder vilket tyder på att individer
som har lagföringar eller får böter för övriga trafikförseelser rapporterat att de kör i de
lägre körsträckeklasserna. Individer med fortkörningsböter rapporterar att de kör i
någon av de högre kilometerklasserna.
Ägare av mer familjeorienterade fordon (Volvo, Saab, och Volkswagen) är mindre
benägna att få böter för trafikförseelser medan ägare av mer statusrelaterade märken
(BMW, Porsche och Lamborghini) är mer benägna att få fortkörningsböter och böter för
andra typer av trafikförseelser. Det skulle kunna tyda att bilen representerar mer än ett
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transportmedel samt att agerande som risktagande är kopplat till vissa typer av
bilmärken, d.v.s. faktorer som påverkar självbilden. Vidare analys behövs för att utreda
denna hypotes och dessa resultat ger endast ett visst stöd åt hypotesen.
Tabell 12 Ordningsböter och lagföringar för trafikförseelser.
A: Fortkörning

B: Övriga
trafikförseelser

C: Lagföringar

-0,0797***

-0,0613***

-0,1095***

(0,0006)

(0,0004)

(0,006)

-0,0027***

-0,0021***

-0,0007***

(0,0000)

(0,0000)

(0,0000)

-0,0003***

0,0011***

0,0017***

(0,0000)

(0,0000)

(0,0000)

0,0099***

-0,0068***

-0,0087***

(0,0003)

(0,0002)

(0,003)

-0,0059***

-0,0059***

-0,0017***

(0,0007)

(0,0004)

(0,0006)

-0,0076***

-0,0147***

-0,0189***

(0,0009)

(0,0006)

(0,0008)

-0,0030***

-0,0053***

-0,0127***

(0,0008)

0,0006

(0,0007)

0,0444***

0,0244***

0,0154***

(0,0016)

(0,0012)

(0,0014)

0,3012***

0,1146***

0,0685

(0,0939)

(0,0631)

(0,0706)

0,1127***

0,0200***

0,0016

(0,0072)

(0,0042)

(0,0046)

Wald χ :

36392,58

32443,04

34277,73

Log
pseudolikelihood

-3269560,5

-2303908,7

-3035701,8

0,0000

0,0000

0,0000

9 273 278

9 273 278

9 273 278

Gender

Fordonets ålder

Ägarens ålder

Körsträcka

Familjemärken
Volvo

Saab

Volkswagen

Statusmärken:
BMW

Lamborghini

Porsche
2

Prob>χ
N

2

Notera: Rapporterade koefficienter är marginaleffekter från estimeringar av probitmodellerna från
ekvation (5)-(6). *, **, *** representerar 10 %, 5 % och 1 % signifikansnivå. Klusterrobusta standardfel
är inom parentes. Se texten för mer detaljer.

Sammanfattningsvis visar den empiriska analysen att riskfyllt beteende ökar
sannolikheten för skador där bilägaren och försäkringstagaren varit vållande, vilket i sin
tur innebär att riskfyllt beteende bidrar till omfattande olyckskostnader för både
försäkringsbolag och samhälle. I det efterföljande avsnittet presenteras resultaten från
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den teoretiska analysen där det närmare studeras vilka konsekvenser asymmetrisk
information om riskfyllt beteende får för individen, försäkringsbolaget och samhället.
Slutligen föreslås alternativa åtgärder för hur informationsasymmetrin kan reduceras.
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Fordonsförsäkringar baserat på beteende och användande

Trots att Trafikverket har beräknat den samhällsekonomiska kostnaden av trafikolyckor
sedan 1960-talet är analysen komplex främst av två skäl: För det första är det komplicerat att estimera storleken på olyckskostnaden och för det andra är kostnadsallokeringen komplex vilket försvårar arbetet med att identifiera kostnadsbärarna. En orsak till
svårigheterna är att den officiella olycksstatistiken endast rapporterar trafikolyckor med
personskada, sakskada ingår inte. Därutöver existerar ett stort mörkertal som aldrig
kommer till polisens kännedom. Svårigheten att estimera olyckskostnaden bottnar även
i metodproblem vid beräkning av en individs betalningsvilja för att minska risken att
råka ut för en olycka (Hultkrantz et al. 2006).
Arvidsson (2010 a) och Arvidsson och Nilsson (2006) visar att en stor del av olyckskostnaderna i Sverige hanteras av samhället. Anledningen är att fordonsförsäkringen,
främst den obligatoriska delen, i huvudsak fungerar som ett komplement till socialförsäkringarna. Dessutom kan inte socialförsäkringarna utöva regress mot trafikförsäkringen för olyckskostnaderna. Det innebär att socialförsäkringarna inte kan kräva
trafikförsäkringen på de kostnader som trafikolyckorna orsakar. I de länder där det är
möjligt tenderar fordonsförsäkringarna att vara dyrare än vad de är i Sverige.
Generellt sett är möjligheterna till ersättning för skador i samband med trafikolyckor
goda i Sverige, samtidigt som premierna är låga. Som följd av försäkringssystemets
uppbyggnad hamnar merparten av vårdkostnader och rehabilitering utanför den privata
försäkringen. Eftersom kostnader för sorg och lidande inte inkluderas i vare sig det
privata eller sociala försäkringssystemet får den enskilde inte heller någon ersättning för
dessa kostnader. På grund av att stora delar av kostnadsmassan i samband med
trafikolyckor hamnar utanför trafikförsäkringen uppstår en samhällsekonomisk
olycksexternalitet, som ökar om antalet riskfyllda förare ökar (Arvidsson, 2010 b,
Arvidsson och Nilsson, 2006).
Det är möjligt att identifiera fyra aktörer som påverkar olyckskostnaderna. Den första är
samhället som spenderar stora resurser för att öka trafiksäkerheten på vägnätet. Dessa
åtgärder finansieras via skatter och syftar till att reducera antalet, och konsekvenserna
av, trafikolyckorna. Samhället hanterar också, som tidigare nämnts, stora delar av
olyckskostnaderna via socialförsäkringarna, som också finansieras via skatter. Den
andra aktören är försäkringsbranschen som försäkrar delar av den finansiella risken för
en olycka, där trafikförsäkringen i huvudsak fungerar som ett komplement till
socialförsäkringarna. Den tredje aktören är fordonsindustrin som utvecklar säkrare
fordon som instrument för att stödja föraren, exempelvis backvarnare, ABS-bromsar
och andra typer av varningssystem. Ytterligare exempel för att öka säkerheten är airbags, och andra typer av säkerhetshöjande faktorer som aktiveras t.ex. vid en mycket
kraftig inbromsning eller olycka. Den ökade säkerheten i fordonen betalas i slutändan
av användarna, d.v.s. bilägarna. Den fjärde aktören är individen (användaren), enligt
Lonero et al (1995) orsakas 85 procent av alla olyckor på grund av trafikanternas
misstag. Dessutom tenderar föraren att kompensera för säkerhetshöjande åtgärder (som
genomförs av staten och fordonsindustrin) genom att bete sig mer riskfyllt (Pelzman;
1975). En orsak är att risken för att råka ut för en olycka upplevs som lägre i en ny bil
med mycket säkerhetsutrustning, vilket kan locka till högre hastigheter. Därutöver
tenderar förarna inte att beakta risken deras beteende medför för de andra trafikanterna
på vägnätet (Delhaye; 2004, Hultkrantz et al; 2012).
Lindberg och Jonsson (2009) visar också att en förare generellt sett har incitament att
öka fordonsmassan genom att köra en större bil, eftersom det ökar den egna säkerheten.
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Däremot ökar det risken för de medtrafikanter på vägnätet som väljer att inte köra ett
större fordon. De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna riskeras således att begränsas av
individens beteende som val av hastighet. Beteendet i trafiken påverkar uppenbart den
egna säkerheten såväl som andras säkerhet. En av svårigheterna för både samhälle och
försäkringsbolag är att beteende är svårt att prissätta ex ante eftersom det inte går att
observera. Böter och påföljder fungerar preventivt men upptäcktsrisken är mycket låg
vilket gör att den förväntade kostnaderna i samband med exempelvis böter är mycket
låg.
Asymmetrisk information om riskfyllt beteende påverkar även individens försäkringspremie eftersom två individer som på basis av försäkringsbolagens riskklassning delas
in i samma riskgrupp kan bete sig olika riskfyllt i trafiken. Sämre tillgång på
information för bolagen leder till sämre möjligheter för en rättvis riskklassificering.
Eftersom förseelser och lagföringar är en stark signal om beteende riskerar goda risker
att subventionera höga risker. (Hultkrantz et al. 2012).
Med nuvarande riskklassificering är det möjligt för en individ som utgör en högre risk
att ljuga om sin faktiska risk. Försäkringsbolagen hanterar denna problematik genom att
använda sig av självrisker för att reducera risken i ett försäkringskontrakt. Det innebär
att försäkringstagaren själv får stå för en viss del av skadekostnaden om han eller hon
rapporterar en skada till försäkringsbolaget. Detta har en preventiv effekt på antalet
rapporterade skador, särskilt på skador med mindre ekonomisk omfattning. Huruvida
självrisker har en preventiv effekt på antalet olyckor är mer tvetydigt, åtminstone för de
olyckor som involverar en lägre ekonomiskt kostnad än självrisken. Trots att försäkringsbolagen med hjälp av självrisker kan påverka den problematik som uppstår till
följd av att de har begränsad information om beteende skulle deras riskklassificering
kunna effektiviseras genom en ökad tillgång på information.
Hur olycksexternaliteten för samhället ska internaliseras och prissättas har länge
diskuterats i transportekonomiska sammanhang. Både ekonomer och beslutsfattare
påpekar att det finns ett behov av mer differentierade priser eller andra instrument för att
hantera den externalitet som trafiken medför. Nästa avsnitt diskuterar ett möjligt
alternativ som ökar informationen om risktyper, utan de höga kostnader som ökad
information ofta medför.

4.1

UBI – ett sätt att identifiera och reducera riskfyllt beteende?

Den teknologiska utvecklingen inom fordonsindustrin har medfört att majoriteten av de
nya bilarna har navigationssystem och digitala kartor, åtminstone som tillval (Bjørnskau
m.fl. 2010) Försäkringsindustrin justerar kontinuerligt sin prissättning för att premiera
säkrare fordon, exempel är premiereduktioner för fordon med viss typ av
säkerhetsutrustning. En utvidgning av denna prissättning är att koppla premien till när,
var och hur fordonets används. Denna försäkringslösning kallas användarbaserade
försäkringar (Usage-Based-Insurance, UBI) och intresset för detta område har ökat
kraftigt sedan slutet av 1990-talet (Arvidsson et al; 2007, Litman; 2011).
Ett centralt fokus med UBI är att internalisera externaliteten som uppstår i samband med
körsträcka. Vickrey (1968) var den första att introducera en partiell lösning för
problemet med oförsäkrade fordon, orättvisa premier och ineffektivitet på marknaden
genom att föreslå användarbaserade försäkringar. Vickreys förslag var att sälja
kilometerbaserad försäkring i samband med tankning, en lösning som kallas Pay-at-thepump. På så sätt skulle föraren endast betala för den faktiska sträckan, istället för en fast
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kilometerklass. Det skulle skapa incitament att köra mindre för att spara pengar, vilket i
sin tur skulle leda till reducerad riskexponering. 18
Flera försäkringsbolag har antagit Vickreys idé i form av Pay-As-You-Drive Insurance
(PAYD). Syftet är att försäkringstagaren endast betalar för den faktiska körsträckan. Det
existerar flera sätt för att samla information om körsträckan som sträcker sig från årliga
fordonsinspektioner till en kontinuerlig avläsning av körsträckan (Arvidsson et al;
2007). Eftersom PAYD ger försäkringstagaren incitament att minska sin körsträcka
framhävs det ofta som ett bra instrument till att minska såväl riskexponering som
trängsel och koldioxidutsläpp. En ytterligare förgrening av användarbaserade
försäkringar är Pay-As-You-Speed (PAYS) som fokuserar på den externalitet som
uppstår i samband med fortkörning. Premien baseras på antalet hastighetsöverträdelser
och hur länge dessa varar, det innebär att en förare som systematiskt kör för fort
kommer att betala en högre premie eftersom han eller hon utsätter sig själv, och sina
medtrafikanter, för högre risk.
I Arvidsson (2010 a) föreslås att UBI ska introduceras som ett alternativ i
trafikförsäkringen, där UBI erbjuder en lägre premie om försäkringstagaren låter
installera ett instrument som registrerar beteende. Under förutsättning att
försäkringstagaren kör trafiksäkert kommer premien att vara låg. De kördata som förs
till försäkringsbolaget bidrar till att minska den asymmetriska informationen om
beteende i trafiken. Vinsten för individen är en mer rättvis premie som motsvarar den
faktiska kostnaden. Syftet med UBI är således att skapa grupper som är homogena i risk
där gruppen delar på den stokastiska risken att råka ut för en olycka. Valet mellan UBI
och ett vanligt trafikförsäkringskontrakt skapar en jämvikt där lågriskförare selekterar
sig till UBI medan högre risker väljer en vanlig trafikförsäkring. Lågriskförarna utgör
då en bra selektion (propitious selection) ur ett riskperspektiv medan högriskförarna
utgör ett moturval (adverse selection). Enligt ekonomisk teori kommer endast
högriskindividerna få full försäkring till en aktuariemässigt rättvis premie medan
lågriskindividerna får mindre än full försäkring till en aktuariemässigt rättvis premie.
Genom att introducera UBI som ett val i trafikförsäkringen reduceras
informationsasymmetrin och det är möjligt att belöna trafiksäkert beteende samtidigt
som båda risktyperna får full försäkring till rättvisa försäkringspremier.
Hultkrantz et al (2012) analyserar olika instrument för att internalisera
olycksexternaliteter. I modellen visas bland annat hur PAYS försäkring kan användas
till att prissätta den externalitet som fortkörning medför via en Pigouviansk
prissättningsstruktur. I denna prissättning ingår två principaler (staten och
försäkringsbolaget) som reglerar de ekonomiska incitamenten för körsätt. Staten antas
verka för social effektivitet och vill införa marginalkostnadsprissättning medan
försäkringsbolagen tillämpar aktuarieprissättning d.v.s. genomsnittlig prissättning över
riskklasser. Försäkringsbolagen har dock verktyg för riskdifferentiering som inte finns
tillgängliga för staten, vilket tyder på att det är möjligt att uppnå en bättre prissättning
genom en samverkan mellan dessa två principaler. Eftersom differentieringen kan
uppnås via självselektion är en obligatorisk reglering inte nödvändig.

18

Vickrey beskrev olycksexternaliteten som skillnaden mellan genomsnitts- och marginalkostnad för en
olycka. Som exempel använde han två bilar som krockar med varandra, enligt Vickrey skulle inte olyckan
inträffat om någon av förarna till bilarna valt en annan rutt eller att inte köra alls. Strikt menat orsakar
bägge fordonen olyckan, även om den ena parten kan vara vållande till olyckan. Den genomsnittliga
olyckskostnaden är kostnaden för de bägge bilarna delat med två, marginalkostnaden däremot är högre
eftersom den motsvarar skadekostnaden för de bägge bilarna.
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5

Slutsats

Resultaten som presenteras i denna rapport tyder på att fortkörare tenderar att ha ökad
benägenhet för helförsäkring medan individer med övriga trafikförseelser och lagföringar är mindre benägna att teckna helförsäkring. Samtidigt har fortkörare, individer
med övriga trafikförseelser och lagföringar en ökad benägenhet att rapportera en olycka
där de varit vållande. Vidare påverkar riskfyllt beteende och skadehistorik lojaliteten,
dessutom tenderar ägare av statusbilar vara mer benägna att köra för fort medan ägare
av familjebilar är mindre benägna att begå olika typer av trafikbrott.
Det är sedan länge känt i olyckslitteraturen att trafikförseelser och olyckor är högt
korrelerade. Det innebär att försäkringbolagen sannolikt fångar riskfyllt beteende
eftersom de korrelerar med rapporterade skador, i alla fall ex post. Eftersom skadehistorik inte är observerbart för nya kunder är det svårt för försäkringsbolagen att ex
ante prediktera sannolikheten för en olycka som resulterar i en skadeanmälan. Eftersom
flera riskklassificeringsvariabler dessutom är baserade på försäkringstagarens självrapporterade riskexponering är det möjligt för högriskindivider att underrapportera sin
risk och därigenom erhålla en lägre försäkringspremie. Därutöver sätter försäkringsbolagens begränsade informationsmängd gränsen för hur riskklassificeringen blir. Detta
kan leda till att lågriskindivider tenderar att subventionera högriskindivider. En slutsats
är därför att asymmetrisk information om riskfyllt beteende bidrar till att skapa orättvisa
försäkringspremier där lägre risker betalar mer än deras förväntade kostnad för försäkring samtidigt som högre risker betalar mindre än förväntad försäkringskostnad. Enligt
ekonomisk teori leder detta på sikt till att bra risker försvinner från marknaden. Hur det
förefaller sig i praktiken är mer tvetydigt eftersom vissa delar av fordonsförsäkringen är
obligatorisk. En risk är dock att en orättvis premiestruktur kan leda till att fler kör
oförsäkrade eller systematiskt byter försäkringsbolag i syfte att hålla nere premien.
Försäkringsbolagen kan reglera denna osäkerhet genom självrisker, men sannolikt
skulle branschen tjäna på en ökad precisering av prissättning av risk. Trots det har
samhället antagligen ett större intresse av att reducera informationsasymmetrin för
riskfyllt beteende i trafiken eftersom en stor del av olyckskostnaderna täcks av socialförsäkringarna. Identifieringen av trafikrisker skulle kunna effektiviseras genom att låta
försäkringsbolagen fungera som en agent för att uppnå samhällets trafiksäkerhetsmål.
Ett skäl är att försäkringsbolagen har överlägsen kunskap i riskberäkning och riskhantering. Utökad tillgänglighet på information om beteendet i trafiken via de alternativ
som föreslås nedan skulle kunna reducera ett av de största folkhälsoproblemen och de
kostnader det medför.
För att minska de problem som asymmetrisk information om risk i trafiken medför
föreslås tre möjliga alternativ:
1. Användning av skadehistorik vid prissättning av försäkringspremier. Genom att
använda skadehistorik som ett premieragument reduceras möjligheterna för
försäkringstagare att fly dålig skadehistorik genom att byta försäkringsbolag.
Den svenska försäkringsbranschen har sedan år 2000 ett gemensamt register för
skador (GSR), vilket innebär att skadehistorik från alla bolag finns tillgänglig.
Syftet med registret är att förhindra bedrägerier; när en skada anmäls
kontrolleras att skadan inte redan rapporterats till, och ersatts av, ett annat bolag.
För närvarande använder inte bolagen informationen i GSR i riskklassificering
och prissättning.
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2. En annan möjlighet är att tillåta att försäkringsbolagen använder trafikförseelser
och trafikbrott vid riskklassificering och premiesättning. Flera länder använder
exempelvis pricksystem där körkortet dras in efter x antal förseelser. I vissa av
dessa länder har försäkringsbolagen även tillgång till pricksystemet som används
i premiesättningen. I flera länder delar dessutom bolagen information om skador
genom att exempelvis begära ett intyg på skadehistorik från tidigare bolag när en
ny kund ansöker om försäkring. Information om riskfyllt beteende i trafiken och
skadehistorik leder till att informationsasymmetrin är kraftigt reducerad jämfört
med Sverige. En studie med exempelvis amerikanska data skulle därför sannolikt inte producera de resultat som observerats i denna rapport. Motsvarande
informationsutbyte och förändring av tillgänglig information kräver dock
lagändringar för att kunna tillämpas i Sverige.

3. Informationsasymmetrin skulle även kunna minska genom att försäkringsbolagen introducerar UBI som frivilligt val i den obligatoriska trafikförsäkringen. Det ger lägre risker möjligheten att signalera sin risk genom att teckna ett
UBI-avtal. Högre risker kan välja att teckna vanlig trafikförsäkring till en högre
premie. Detta skapar en separerande jämvikt baserat på självselektion där det är
möjligt att skapa premier som bättre motsvarar den förväntade försäkringskostnaden. En prissättning som baseras på faktiskt beteende, snarare än en
approximering av risk, öppnar upp för en mer differentierad prissättning vilket
ofta efterfrågas när det gäller olycksexternaliteter. En annan fördel med UBI är
att det är möjligt att skapa incitament för ett preventiv olycksbeteende som
reducerar både försäkringsbolagens risk (skadeanmälningar) och olycksrisken,
orsaken är att både försäkringsbolagets risk och olycksrisken reduceras genom
säkrare beteende.
Fördelen med en ökad informationsmängd är att försäkringsbolagen bättre kan
identifiera och prissätta riskfyllt beteende. Det öppnar även upp för möjligheten att
skapa incitament för att minska risktagandet i trafiken, vilket i förlängningen bidrar till
att minska antalet olyckor. Ett ökat informationsflöde till försäkringsbolagen som syftar
till att öka medvetenheten kring riskfyllt beteende kan därför vara ett viktigt delmål i
arbetet med nollvisionen.

VTI notat 22-2013

37

Referenser
Ai & Norton.: 2003, ”Interaction terms in logit and probit models”. Economics Letters
80(1):123−129.
Akerlof, G. & R. Kranton: 2000, “Economics and Identity”, The Quarterly Journal of
Economics 115 (3), 715-753.
Angrist, J., D. and J-S. Pischke: 2010, “The credibility revolution in empirical
economics: how better research design is taking the con out of econometrics”. The
Journal of Economic Perspectives 24(2), 3-30.
Arvidsson (a), S.: 2010. “Reducing asymmetric information with usage-based
automobile insurance”. Swopec No 2010:2.
Arvidsson (b), S.:2010.”Essays on Asymmetric Information in the Vehicle Insurance
Market”. Doctoral dissertation, Economics 20, Örebro University.
Arvidsson, S., Bagdadi, O. och Nilsson, J.E.: 2007, “Intelligenta försäkringar för
person- och lastbilar [Intelligent Insurance Policys for Cars and Trucks]. VTI-report No
R561.
Arvidsson, S. och Nilsson, J.E.: 2006, ”Smarta försäkringar ger färre trafikolyckor”.
Ekonomisk Debatt, 6, 6-17.
Bjørnskau, T., Assum,T., Eriksson, L., Hrelja, R. and Nyberg, J.: 2010, ”Privacy and
ITS-based road safety measures. A study of section control, intelligent speed adaptation
(ISA) and event data recorders (EDR)”. TØI Report 1097/2010. Chiappori, P-A. and B.
Salanié: 2000, “Testing for Asymmetric Information in Insurance Markets”, Journal of
Political Economy 108(1), 56-78.
Cohen, A: 2005, "Asymmetric Information and Learning: Evidence from the
Automobile Insurance Market". The Review of Economics and Statistics 87(2), 197-207.
Delhaye, E. (2004).Traffic safety: speed limits, strict liability and a km tax. Working
Paper Series Katholieke Universiteit Leuven n°2004-07. Faculty of Economics and
Applied Economic Sciences. Center for Economic Studies Energy, Transport and
Environment.
Forsstedt, S. (tidigare Arvidsson): 2013, “Asymmetric information on risky behavior
Evidence from the Automobile Insurance Market”. Kommer att publiceras i Geneva
Papers on risk and insurance – Issues and practice.
Forward, S: 2006 “The intention to commit driving violations – A qualitative study”.
Transportation Research part F, 9(6), 412-426.
Forward, S.: 2008, “Driving violations investigating forms of irrational rationality”.
Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the faculty of social
sciences 44. Uppsala University.
38

VTI notat 22-2013

Guppy, A.: 1993, “Subjective Probability of Accident and Apprehension in Relation to
Self-Other Bias, Age, and Reported Behavior”. Accident Analysis and Prevention 25(4),
375-382.
Hultkrantz, L., G. Lindberg and C. Andersson: 2006, “The value of improved road
safety”, Journal of Risk and Uncertainty 32, 151-170.
Hultkrantz, L., Nilsson, J.E. och Arvidsson, S.:2012, Voluntary Internalization of
Speeding Externalities with Vehicle Insurance. Transportation Research Part A: Policy
and Practice 46(6) pp, 926-937.
Koufopoulus, K.: 2009, "Asymmetric information, Heterogeneity in Risk Perceptions
and Insurance: An Explanation to a Puzzle", Working Paper, Warwick Business School,
University of Warwick.
Lindberg, G. & Jonsson, L.: 2009, “Accident externality and vehicle size” Scandinavian
Working Papers (SWOPEC), Swedish National Road & Transport Research Institute
(VTI) No. 2009:12.
Litman, T.: 2011, “Pay-As-You-Drive Vehicle Insurance in British Columbia” Victoria
Transport Policy Institute.
Lum, H. & J.A. Reagan: 1995, “Interactive Highway Design Model: Accident
Predictive Module. Available at: http://www.tthrc.gov/pubrds/winter95/p95wil4.htm.
Public Roads Magazine.
Long, J. S and J. Freese: 2006, “Regression Models for Categorical Dependent
Variables Using Stata” Secon Ed. Stata Press Texas USA.
Lonero, L. P., Clinton, K., Wilde, G. J. S., Roach, K., McKnight, A. J., McLean, H.,
Guastello, S. J. och Lamble, R.W.:1995, "In Search of Safer Roads: What Works in
Changing Road User Behavior". Ministry of Transportation, Safety Research Office,
Safety Branch, Ontario, CA.
Massie, D.L., K.L. Campbell and A.F. Williams: 1994, “Traffic Accident involvement
rates by driver age and gender”. Accident Analysis and Pre-vention 27(1), 73-87.
Parker, D., J.T, Reason, A.S.R. Manstead and S.G. Stradling: 1995, “Driving error,
driving violations and accident involvement”. Ergonomics 38(5), 1036-1048.
Peltzman, S.: 1975, "The Effects on Automobile Safety Regulation", Journal of
Political Economy 83(4), 77-725.
Rotschild, M. & J. E. Stiglitz: 1976, "Equilibrium in Competitive Insurance Markets:
An Essay on the Economics of Imperfect Information". The Quarterly Journal of
Economics 90 (4), 630-649.
Rutter, D R, Quine, L. & Albery, I. P.: 1998, “Perceptions of risk in motorcyclists:
unrealistic optimism, relative realism and predictions of behavior”, British Journal of
Psychology, 89, 681-696

VTI notat 22-2013

39

Statistics Sweden: 2010, “Vanligaste personbilsmärken” [The most common vehicle
make], statistics available at: http://www.scb.se/Pages/ProductTables____10516.aspx.
Svenson, O: 1981, “Are we all less risky and more skilful than our fellow drivers?”.
Acta Psychologica 98, 1253-1269.
Vickrey, W.: 1968, “Automobile Accidents, Tort Law, Externalities and Insurance: An
Economist’s Critique”. Law and Contemporary Problems 33, 464-487.

40

VTI notat 22-2013

Bilaga A
Sida 1 (1)

Appendix A
Data i termer av ordningsböter och lagföringar har körts samman av Brottsförebyggande
rådet (BRÅ) för projektet. Sammanslagning av försäkrings- och skadefilen samt
tillägget av riskklassificering och datarensning har gjorts av Sara Forsstedt (tidigare
Arvidsson). Varje observation innehåller följande information:
1. Demografi för försäkringstagaren: löpnr för personnr, födelseår, kön, bostadsort
och självrapporterad årlig körsträcka.
2. Riskklassificering för aktuell bostadsort: den aktuariemässigt beräknade risken
för försäkringstagarens bostadsort.
3. Bilkaraktäristika: bilmodell, märke, årsmodell, motorstorlek och löpnr för regnr.
4. Bilens riskklassificering: den aktuariemässigt beräknade riskklassificeringen för
bilen.
5. Privat information: Antalet ordningsböter för fortkörning och andra
trafikförseelser kopplat till försäkringstagaren under 2004-2007, samt antalet
lagföringar för trafikbrott kopplat till försäkringstagaren under 1973-2007.
6. Vilken typ av försäkring ägaren/försäkringstagaren tecknat på bilen:
Trafikförsäkring (obligatorisk om bilen är i trafik men inte om den är avställd),
Delkaskoförsäkring (halvförsäkring), Helförsäkring (gäller inte bilar med
vagnskadegaranti, vanligen bilar upp till 3 år). Antal år med vagnskadegaranti
varierar dock mellan olika bilmärken) och Tilläggsförsäkring.
7. Val av självrisk: Det enda kontraktet som erbjuder val av självrisk (låg = 3 000
eller hög = 5 000) är Helförsäkringen.
8. Premium: priset på försäkringen.
9. Period: datum från det att försäkringen börjar gälla och slutdatum för
försäkringen (dagen efter försäkringen slutat gälla). Antal dagar med försäkring
varierar mellan 1- 365 dagar under en period.
10. Skadeanmälning: om försäkringen varit inblandad i någon skadereglering och
vilken försäkring som är involverad för att täcka skadan. Det är även möjligt att
identifiera vållande till skadan, helt, delvis eller inte vållande.
11. Information om föraren (i de fall en förare är inblandad i skadeanmälan):
Försäkringsbolagets information om föraren vid olyckstillfället (föraren kan vara
någon annan än bilägaren/försäkringstagaren): ålder, kön och löpnr för personnr.
Dessutom finns information om föraren begått någon trafikförseelse eller något
trafikbrott.
12. Övriga variabler: hushållsidentitet, två eller fler försäkringstagare i samma
hushåll delar hushållsidentitet.
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Appendix B
Resultaten i Tabell 1 och 2 visar samma mönster som när vi inte kontrollerar för årlig
körsträcka. Kvinnor under 89 år har färre lagföringar än män, vilket är en något högre
ålder jämfört när vi inte kontrollerar för årlig körsträcka. Sannolikheten för att
försäkringstagarens ska ha böter för trafikförseelser avtar med stigande ålder. Breakeven ålder är dock lägre när vi kontrollerar för årlig körsträcka. Sannolikheten att få
böter ökar upp till 30-årsåldern och minskar därefter är densamma som när inte
körsträcka inkluderats som en kontrollvariabel. Sannolikheten för en lagföring ökar upp
till 47 års ålder för män och 57 års ålder för kvinnor, detta är något högre för båda
könen jämfört med när vi inte kontrollerar för årlig körsträcka. Män är, på samma sätt
som när vi inte kontrollerar för årlig körsträcka, mer benägna att få böter och
lagföringar jämfört med kvinnor.
Tabell 1 Privat information om riskfyllt beteende, ålder, kön och årlig körsträcka.

Kön

Ålder

(Ålder)

2

Ålder·kön

Kilometerklass
Wald χ

2

Log pseudolikelihood
Prob>χ

2

N

A: Fortkörningsböter

B: Böter för övriga
trafikförseelser

C: Lagföringar för
trafikbrott

-0,0845***

-0,0856***

-0,1916***

(0,0021)

(0,0015)

(0,0020)

0,0043***

-0,0014***

0,0010***

(0,0001)

(0,0000)

(0,0001)

-0,0001***

-8,70e-06***

-0,0001***

(0,00000130)

(0,000000951)

(0,0000)

0,0001*

0,0006***

0,0022***

(0,0001)

(0,0000)

(0,0001)

0,008***

0,0106***

-0,0173***

(0,0003)

(0,0002)

(0,003)

33954,17

31537,56

37650,62

-3261373,5

-2312514

-2999989,4

0,0000

0,0000

0,0000

9 273 278

9 273 278

9 273 278

Notera: Den beroende variabeln antar värdet ett om individen har åtminstone en fortkörningsbot,
åtminstone en bot för övriga trafikförseelser eller minst en lagföring, den beroende variabeln är noll
annars. Oberoende variabler är kön, ålder, (ålder)2 och (ålder·kön) och kilometerklass. Klusterrobusta
standardfel är inom parentes. ***, **, * representerar 1, 5 and 10 procents signifikans nivå.

Från Tabell 1 är det möjligt att beräkna marginaleffekterna i Tabell 2:
Marginaleffekt av ålder (kvinnor):
∂φ (.) i
= β 2 + 2 β 3 ålder + β 4 kön
∂ålder

Marginaleffekt av ålder (män):
∂φ (.) i
= β1 + β 4 ålder
∂kön

(i = ekvation (1)-(3))
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Tabell 2 Marginaleffekt av interaktionstermerna.
A: Fortkörningsböter

B: Böter för övriga
trafikförseelser

C: Lagföringar för
trafikbrott

Marginaleffekt av ålder
Män 20

0,0015

-0,0017

0,0059

Män 50

-0,0028

-0,0023

-0,0007

Män 70

-0,0056

-0,0026

-0,0051

Kvinnor
20

0,0016

-0,0011

0,0081

Kvinnor
50

-0,0027

-0,0016

0,0015

Kvinnor
70

-0,0055

-0,0020

-0,0030

Marginaleffekt av kön
Kön 20

-0,0826

-0,0732

-0,1486

Kön 50

-0,0794

-0,0545

-0,0840

Kön 70

-0,0779

-0,0421

-0,0409

Break-even ålder:
•

Fortkörning
-β2/2β3= -0,004325/2(-0,000071) = 30,46 break-even för män.
-(β2+ β4)/2β3=-(0,004325+0,0000947)/2(-0,000071) = 31,12 break-even för
kvinnor
De marginella probitestimaten kommer från ekvation (5) i kolumn A i Tabell 1.

•

Trafikförseelser (övriga):
β2/2β3=-0,001387/2(-0,0000087)= 79,71break-even för män.
(β2+ β4)/2β3=(-0,001387+0,0006225)/2(-0,0000087)= 43,94 break-even för
kvinnor
Marginella probitestimat från ekvation (5) i kolumn B in Tabell 1.
Lagföringar:
-β2/2β3=-0,010365/2(-0,0001105)= 46,9 break-even för män.
-(β2+ β4)/2β3=-(0,010365+0,0021527)/2(-0,0001105)= 56,64 break-even för
kvinnor
Marginella probitestimat från ekvation (5) i kolumn C i Tabell 1.
Break-even punkt när kvinnor och män har lika andel lagföringar

•

•

-β1/β4 =-(-0,1916188)/0,0021527=89,01
Marginella probitekvationer från ekvation (5), kolumn C i Tabell 1.
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