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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Geografisk och individuell risk – Vad skiljer oss åt? 

 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Jonas Trulsson 

 

Handledare: Peter Lindberg 

 

Datum: 2010-03-18 

 

Syfte: Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i risktagande 

mellan individer som bor i olika områden inom Gävle kommun, med konsumtion av 

försäkringsskydd som riskmått. Gävle kommuns 18 områden är indelade i fyra regioner 

vilka är centrum, norr, söder-väst och öst. 

 Delsyftet är att studera vilka individuella variabler såsom ålder, förvärvsinkomst, 

boende, boendeförhållande, utbildning samt sysselsättning som påverkar konsumtionen 

av försäkringsskydd. Vidare syftar studien till att studera hur två fenomen, adverse 

selection och moral hazard, vilka härrör från informationsasymmetri, påverkar 

konsumtionen av försäkringsskydd. 

 

Metod: Arbetet utgår ifrån fyra stycken valda metoder vilka är klassificering, 

kvantifiering, hypotesprövning samt komparation. Vidare har sambandsmåttet, chi-två 

(χ
2
), använts för att antingen falsifiera eller inte falsifiera en uppställd hypotes. Vidare 

bygger arbetet på både sekundärkällor i form av litteratur, Internet samt uppsatser/papers 

och på primärkällor i form av intervjuer. 

 

Resultat & slutsats: Av de 27 chitvå-test som genomförts var det 3 test som visade på 

statistisk signifikans. Testet mellan boendeförhållande och konsumtion av försäkringar 

visade på statistisk signifikans på nivån 2,5 %. Testet mellan sysselsättning och 

konsumtion av försäkringar visade på statistisk signifikans på nivån 10 %. Slutligen 

visade testet mellan sysselsättning och konsumtion av tilläggsförsäkringar på statistisk 

signifikans på nivån 0,1 %. 

 

Förslag till fortsatt forskning: En ny undersökning av samma karaktär som denna med 

liknande intervjufrågor och liknande hypotesprövning. En liknande undersökning med 

kvantitativa variabler i stället för de något informationsfattiga variablerna på nominal- och 

ordinalskalenivå som detta arbete bygger på. En undersökning inom en annan kommun eller 

stad. En undersökning om risktagande där spel alternativt någon form av ”gambling” 

används som riskmått. 

 

Uppsatsens bidrag: Först och främst en idé/metod för hur man kan undersöka 

risktagande bland individer. Vidare visade uppsatsen på ett beroende mellan 

boendeförhållande och konsumtion av försäkringar samt ett beroende mellan 

sysselsättning och konsumtion av försäkringar och konsumtion av tilläggsförsäkringar. 

 

Nyckelord: Risk, Risktagande, Geografisk risk, Försäkringar, Informationsasymmetri.
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ABSTRACT  

  

Title: Geographic and individual risk – What separates us? 

 

Level: Final assignment for master’s degree in Business Administration 

 

Author: Jonas Trulsson 

 

Supervisor: Peter Lindberg 

 

Date: 03-18-2010 

 

Aim: The main aim with this study is to study if there are any differences in risk taking 

between individuals whom live in different areas in the county of Gävle, with 

consumption of insurance coverage as measure of risk. The county of Gävle’s 18 districts 

are divided into four regions which are downtown, north, south-west and east. 

 As a part of the main aim for the study is to study which individual variables such as 

age, income from employment, residence, residence situation, education and occupation 

whom affects the consumption of insurance coverage. Further the aim of the study is to 

study how two phenomenon, adverse selection and moral hazard, which derive from 

asymmetric information, affects the consumption of insurance coverage. 

 

Method: The study emanates from four chosen methods which are classification, 

quantization, test of hypothesis and comparison. Further have the measure of 

independence chi-square (x
2
) been used to either falsify or not falsify a raised hypothesis. 

Further the study rests on both secondary sources as literature, Internet and essays/papers 

and on primary sources such as interviews. 

 

Result & Conclusions: Of the 27 tests that have been carried out it were 3 tests that 

showed statistical significance. The test between residence situation and consumption of 

insurances showed a statistical significance on the 2,5 % level. The test between 

occupation and consumption of insurances showed statistical significance on the 10 % 

level. Lastly the test between occupation and consumption of complementary insurances 

showed statistical significance on the 0,1 % level. 

 

Suggestions for future research: A new study with similar nature as this one with 

similar interview questions and similar tests of hypothesis. A similar study with 

quantitative variables instead of nominal- and ordinalvariables with somewhat poor 

information which this study rests on. A study within another county or city. A study of 

risk taking where games alternatively any form of gambling is used as a measure of risk 

taking. 

 

Contribution of the thesis: First and foremost an idea/method on how you can study risk 

taking between individuals. Further the essay has shown dependence between residence 

situation and consumption of insurances and dependence between occupation and 

consumption of insurances and consumption of complementary insurances. 

 

Key words: Risk, Risk taking, Geographical risk, Insurances, Asymmetric information. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND 

Risk är ett allmänt uttryck vilket passar in på väldigt många områden och situationer varför 
en specificering till just denna studie erfordras. Det finns vissa vedertagna sanningar om risk. 
Till exempel är det allmänt känt att män kör mer vårdslöst i trafiken än kvinnor och därmed 
utsätter sig för en större risk. Samtidigt kör yngre mer vårdslöst än äldre. Det finns även vissa 
vedertagna sanningar gällande försäkringar och innehav av dem. Till exempel är försäkringar 
något man bör ha. De flesta individer i Sverige har, oavsett bakgrundsvariabler såsom ålder, 
boende, sysselsättning osv., enligt Undersökningarna om levnadsförhållanden1 tillgång till en 
hemförsäkring antingen själv eller via någon annan. Vidare finns en okunskap om 
försäkringar vilket bland annat kan resultera i att individer köper så kallade 
tilläggsförsäkringar vid köp av till exempel en ny tv, trots att de redan har en försäkring som 
täcker det köpta. 
 
Försäkringsbranschen vill gärna försäkra alla individer så länge de tjänar på det. Detta är 
självklart. Dock kan inte försäkringsbolag samt andra försäkringsgivare erbjuda 
försäkringsskydd till varje individ på grund av flera olika faktorer som till exempel 
kreditvärdighet. Det finns även vissa fenomen som påverkar hur mycket försäkringsskydd 
som kan erbjudas till vilka och i vilken utsträckning. Två fenomen/faktorer vilka begränsar 
försäkringsbolagens vilja och möjligheter till att försäkra individer är moral hazard samt 
adverse selection. Moral hazard påverkar försäkringsbolagen negativt på så sätt att de inte 
vet huruvida individen kommer agera på samma sätt efter att denne tecknat en försäkring. 
Ett exempel på detta kan vara en individ som tecknar en stöldförsäkring för sin cykel. När väl 
försäkringen är tecknad har invididen inga incitament till att vidta extra försiktighetsåtgärder 
för att förhindra att cykeln blir stulen, då denne ändå kommer bli ersatt vid en eventuell 
stöld. Adverse selection påverkar försäkringsbolagen negativt på så sätt att det i vissa fall är 
väldigt kostsamt för försäkringsbolagen att ta reda på vilka individer som kommer vara 
kostsamma, det vill säga nyttja sina försäkringar i stor utsträckning, och vilka som kommer 
vara mindre kostsamma. Ett exempel är individen vilken har full vetskap om sitt dåliga 
hälsotillstånd men väljer att inte vara ärlig och berätta om det innan försäkringen tecknas. 
Efter att försäkringen är tecknad kan individen sedermera nyttja försäkringen för att täcka 
kostnaderna som uppkommer i samband med hälsotillståndet. Detta leder till att 
försäkringsbolagen tvingas höja premien för alla försäkringstagare vilket leder till att de som 
ej nyttjar försäkringen slutar betala för den. Det bildas en ond spiral. Det finns olika sätt för 
försäkringsbolagen att hantera dessa faktorer/fenomen vilket diskuteras genom uppsatsen. 
 
En ytterligare dimension till området risk kan uppnås genom att blanda in geografisk 
tillhörighet. Studien ”skillnader i risktagande hos fondsparare i en av Sveriges storbanker”2 
belyser detta område. Att vänner, bekanta, familjemedlemmar m.m. kan bete sig och tänka 
annorlunda kan tyckas självklart. Men att individer mellan olika län, kommuner och 
storstäder kan vara olika riskbenägna bör kännas mindre självklart, om ens överhuvudtaget. 
Denna studie inriktar sig på en kommun, Gävle kommun, och dess tillhörande områden för 

                                                
1 ULF, SCB 
2 Haglund (08) 
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att undersöka huruvida risktagande kan skilja sig åt mellan olika hushåll och därmed mellan 
olika individer.. 

 
1.2 PROBLEMFORMULERING 

Vi lever i en värld av osäkerhet. Mycket i vår vardag kan inte tas för givet då nästa dag kan 
innebära drastiska förändringar. Risken att något oförutsett ska hända är dock låg och går 
oftast att påverka själv genom de försiktighetsåtgärder man företar. Men det finns också de 
risker som inte går att påverka själv. Till exempel kan en full bilist köra över på fel körfält och 
därmed försätta dig själv i en olycka. Oavsett om du kör långsamt, kör vid bra 
vägförhållanden, etcetera, så går det inte att påverka den fulla bilisten som kör över på ditt 
körfält. Ett annat exempel är om du har jobbat på samma företag under hela ditt liv. 
Företaget har aldrig varit föremål för uppsägning och om det har varit arbetsbrist så är du 
inte bland de första som får sluta. Men helt plötsligt så drabbas företaget av likvida problem 
och företaget försätts i konkurs. Du förlorar ditt arbete och din fasta inkomst. Är du medlem 
i en arbetslöshetskassa får du ersättning medan om du inte är det blir ersättningslös. De 
personer som uppfattat risken att bli arbetslös som väldigt låg eller obefintlig har inte 
betalat avgiften/premien medan andra har gjort det. Trots att vardagen är fylld med 
osäkerhet så väljer vissa människor att inte betala för ett försäkringsskydd när något oönskat 
inträffar medan andra människor betalar för mer försäkringsskydd än vad de riskerar att 
drabbas av. Den naturliga frågan är därför: Varför köper vissa försäkringsskydd mot 
oönskade händelser medan andra inte gör det? 
 
Man kan också se det från ett annat perspektiv, nämligen de som erbjuder 
försäkringsskyddet. Individen vet alltid mer om sin specifika situation än vad till exempel 
försäkringsbolaget vet. Om två personer, där den ena i princip aldrig är sjuk och den andra i 
princip alltid är sjuk, tecknar samma hälsoförsäkring, hur ska försäkringsbolaget då kunna ta 
reda på vem som kommer utnyttja försäkringsutbetalningarna frekvent och vem som inte 
kommer göra det? Den som ofta är sjuk har knappast några incitament till att berätta om sin 
situation och därmed bli påförd en högre försäkringspremie. Vidare kan en person som köpt 
en försäkring för till exempel sin cykel bli mindre försiktig och därmed öka risken för att 
cykeln skall bli stulen. Anta att denna person, efter att försäkringen är köpt, glömmer sin 
cykel på en fest med fulla ungdomar. Risken att någon kommer stjäla cykeln eller vandalisera 
cykeln kan vara väldigt hög. Kommer personen i fråga minska risken för stöld och 
skadegörelse genom att gå 3 kilometer till festen mitt i natten eller kommer denne att 
stanna hemma då cykeln ändå blir fullt ersatt från försäkringsbolaget? Om personen inte har 
några incitament till att minska risken och företa försiktighetsåtgärder så kommer detta öka 
försäkringsbolagets frekvens av utbetalningar. 
 
Problemet kan sägas vara att individen vill köpa försäkringsskydd, men bara till en viss 
kostnad, medan försäkringsbolaget bara vill erbjuda försäkringsskydd till ett visst pris. Som 
nämnt är syftet med studien att undersöka om det finns skillnader i risktagande mellan 
individer som bor i olika områden inom Gävle kommun, med konsumtion av 
försäkringsskydd som riskmått. Kan det vara så att en person som bor i ett erkänt brottstätt 
område köper fler försäkringar än en person i ett säkert villaområde? Kan konsumtionen till 
exempel bero på ålder, inkomst eller kunskap genom utbildning? Eller kan den till exempel 
bero på hur ofta man behövt nyttja försäkringar förut, hur man uppfattar sannolikheten för 
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att något oönskat ska hända i framtiden eller hur väl man kompenseras för sina 
försiktighetsåtgärder av försäkringsbolagen? 
 
Som grund för denna studie bör främst nämnas ett arbete vid namn ”Skillnader i risktagande 
hos fondsparare i en av Sveriges storbanker”. Denna studie syftar till att undersöka om det 
finns några skillnader i risktagande bland fondsparare i Sverige. Den behandlar de 
geografiska aspekterna av risktagande som mitt arbete syftar till att undersöka. Bland annat 
påvisar det arbetet att individer i storstäder är mer riskbenägna än individer i mindre städer 
och på Sveriges landsbygd. Min studie syftar till att undersöka bland annat om Gävle 
kommuns områden som befinner sig centralt skiljer sig mot områden som befinner sig ute på 
landsbygden. Dock syftar inte min studie till att se skillnader mellan till exempelvis kvinnor 
och män utan i stället på en individnivå. En undersökning vid namn ”undersökningarna av 
levnadsförhållanden” utförd av statistiska centralbyrån ligger också till grund för min studie. 
Den visar på att olika variabler såsom ålder, kön, inkomst, med mera, skiljer individer åt i 
deras tillgång till hemförsäkring. Vidare finns det en undersökning utförd av Trygg-Hansa3 
som påvisar att var fjärde svensk glömmer att uppdatera sitt försäkringsskydd när 
förändringar sker i livet. 
 
Alla dessa arbeten kan sammanfattningsvis sägas beröra vilka som tar mer risker än andra, 
vilka kostnader man väljer att försäkra sig mot, att det finns en okunskap eller brist på 
intresse om att vara rätt försäkrad samt att vissa föredrar att hantera all osäkerhet i 
vardagen själva. Min studie syftar till att se på den geografiska aspekten av risktagande ur ett 
annat, mer centraliserat, perspektiv. Att se om två fenomen vid namn adverse selection och 
moral hazard, som är ett resultat från informationsasymmetri, påverkar individers 
konsumtion av försäkringsskydd och därmed deras risktagande. Min studie är främst 
intressant ur försäkringsbolagens perspektiv eftersom skillnader i risktagande bland olika 
områden inom en kommun till exempel kan innebära marknadsföringsmässiga fördelar. 
 

1.3 FÖRFATTARENS INTRODUKTION TILL ÄMNET 

Intresset för riskpreferens, eller annorlunda uttryckt, risktolerans uppkom i samband med 
tidigare arbete som telefonförsäljare av försäkringar. Individer vilka ringdes upp köpte ibland 
försäkring medan de i andra fall inte gjorde det. Detta kan vid en första tanke tyckas 
självklart. Dock är det intressanta att människor med till synes liknande förutsättningar ändå 
skiljde sig åt i sina konsumtionsval av försäkringar. 
  
Efter diskussioner med handledaren av uppsatsen, Peter Lindberg, vid Högskolan i Gävle 
bestämde jag mig därför för att studera om det finns skillnader mellan olika individers 
risktagande i deras konsumtionsval av försäkringar, och i sådant fall varför. 
  
Jag har själv dålig koll på vilka försäkringar jag bör ha för att skydda mig mot de risker jag 
utsätts för. Är den bästa lösningen att köpa så många försäkringar som möjligt, mot en hög 
avgift, eller att köpa få försäkringar, mot en låg avgift, och därmed hoppas på att inget 
negativt kommer inträffa? Detta skiljer sig från person till person då vi människor handlar 
olika i olika situationer och miljöer. Mina studier bedrivs på Högskolan i Gävle och det 
kändes därför intressant att fördjupa sig inom Gävle på något sätt. Jag valde därför att 

                                                
3 Trygg-Hansa, 2009-05-05 
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jämföra olika stadsdelar inom Gävle kommun för att se om det är någon skillnad mellan olika 
individers konsumtion av försäkringar och bakgrunden till detta. Om det skulle finnas någon 
skillnad mellan individer som är statistisk signifikant, det vill säga en skillnad som är så pass 
stor att den inte kan bero på slumpen, skulle försäkringsbolagen som verkar inom Gävle 
kommun, i teorin, kunna handla utefter detta. Till exempel om människor i stadsdelen Sätra 
är mer benägna att köpa en stöldförsäkring än de i stadsdelen Furuvik kan exempelvis 
Länsförsäkringar Gävleborg rikta extra mycket marknadsföring av stöldförsäkringar mot 
dessa individer. Vidare kan de höja premien för denna typ av försäkring eftersom efterfrågan 
i denna stadsdel är större än i en eller flera andra.  
 
Det finns en tidigare studie inom området risktagande som handledaren av denna uppsats 
upplyste mig om, vilken Gävlestudenten Fredrik Haglund författat. I denna studie4 kom 
Haglund bland annat fram till att individer i storstäder har ett större risktagande i sitt 
fondsparande. Även om denna studie ej skall beröra fondsparande tyckte jag att det 
geografiska resultatet, om att individer i storstäder tar högre risk än de på landsbygden, 
skulle vara intressant att studera på andra områden. Utifrån Fredrik Haglunds resultat 
uppkom idén om att göra en geografisk studie av risktagande med bland annat skillnaden att 
denna studie inriktar sig på en kommun. 
 
2009-05-05 publicerades en undersökning5 av Trygg-Hansa där dem kommit fram till att var 
fjärde svensk glömmer att uppdatera sitt försäkringsskydd när det sker förändringar i livet. 
Detta kan betyda att om risken för en olycka aktualiseras är individen oskyddad och därmed 
lämnad utan ersättning för skadan. Det kan också betyda att många betalar för höga premier 
då de betalar för något som ej kan aktualiseras. Detta gjorde att jag ställde mig frågan varför 
det kan förekomma skillnader i konsumtion av försäkringsskydd? En annan intressant 
undersökning är undersökningarna av levnadsförhållanden, ULF6. Denna undersökning, 
vilken är utförd av SCB, som sker återkommande visar vilka individer mellan 16-84 år som 
har tillgång till hemförsäkring. Den visar bland annat att individer inom olika åldersgrupper, 
geografiska områden, med olika inkomst och så vidare, har olika tillgång till hemförsäkring. 
Varför väljer vissa individer att inte betala för en hemförsäkring, som får ses som ett 
basskydd som varje individ bör inneha, och därmed leva under osäkerhet? Dessa funderingar 
har jag haft för avsikt att beröra och förhoppningsvis kunna besvara i denna studie. 

                                                
4 Haglund, 2008 
5 Trygg-Hansa, 2009-05-05 
6 ULF (SCB) 
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1.4 SYFTE 

Huvudsyftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i risktagande mellan 
individer som bor i olika områden inom Gävle kommun, med konsumtion av 
försäkringsskydd som riskmått. Gävle kommuns 18 områden är indelade i fyra regioner vilka 
är centrum, norr, söder-väst och öst. 
  
Delsyftet är att studera vilka individuella variabler såsom ålder, förvärvsinkomst, boende, 
boendeförhållande, utbildning samt sysselsättning som påverkar konsumtionen av 
försäkringsskydd. Vidare syftar studien till att studera hur två fenomen, adverse selection 
och moral hazard, vilka härrör ifrån informationsasymmetri, påverkar konsumtionen av 
försäkringsskydd.
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1.5 DISPOSITION 

 

 
Figur 1: Disposition över uppsatsens layout, egen konstruktion. 

 
Efter detta inledande kapitel följer de vetenskapliga metoderna vilka arbetets tyngd vilar på. 
Eftersom arbetet är en undersökning där statistiska test skall utföras är de vetenskapliga 
metoderna av yttersta vikt. Där förklaras vilka metoder, och vilken metodik för insamling av 
data, som använts. Därefter följer först ett kapitel om den teoretiska referensramen där 
grunderna för att förstå risk förklaras följt av en förklaring om vad moral hazard och adverse 
selection är och hur dessa påverkar individers försäkringsval. Sedan följer ett kapitel med 
samlade arbeten och undersökningar vilka kompletterar referensramen inför analysen av 
chi-två-testen. I kapitlet med presentation av data och analys kommer alla test att diskuteras 
och presenteras utifrån vald metod och metodik, referensramen samt vad andra arbeten 
bidrar med till ämnet. De utförliga testen återfinns i bilagorna vilka det även hänvisas till. 
Slutligen diskuteras lärdomar utifrån resultaten i slutsatser där även förslag till vidare 
forskning återfinns. 
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1.6 MATERIALBESKRIVNING 

Materialbeskrivningen skall ge en inblick i insamlandet av egna data och vilka eventuella svårigheter detta kan 
ha medfört. Vidare skall den beskriva vilken arbetsinsats som ligger bakom, vilka data som jag velat erhålla och 
hur jag gjort för att erhålla dem.

7
 

 
Som grund för en undersökande studie som denna behövs en mängd data till förfogande. 
Det finns två alternativ för att erhålla denna mängd enligt mig. Antingen får/köper man den 
av en person, myndighet, ett företag eller så får man samla in den själv. För att du som 
läsare skall kunna få en överblick om hur jag erhållit den färdiga datamängden kommer jag 
här återge hur jag gått tillväga. 
 
Till en början sökte jag information via Internet. Jag började med att kolla på olika 
försäkringsbolags hemsidor för att se om det fanns färdiga data att ladda hem eller erhålla 
på annat sätt. Någon sådan information om försäkringstagare i Gävle kommun fanns inte att 
tillgå. Nästa steg var att kontakta den största försäkringsleverantören till privatpersoner i 
Gävle, Länsförsäkringar Gävleborg8. De hade heller ingen färdig datamängd som de kunde ge 
mig. Enligt en kontakt hos dem så kan ingen person nekas en hemförsäkring och därför 
utförs ingen riskanalys av de som tecknar sådana. Det kan dock ske en kreditkoll och en viss 
bakgrundskoll för att se om de begått bedrägerier och så vidare innan. Riskanalyser utförs i 
stället vid till exempel försäkring av byggnad. Men eftersom jag ville ha data över vilka och 
hur många som tecknat försäkring så stämde detta ej överrens med det jag sökte. I stället 
tipsade kontaktpersonen mig om statistiska centralbyrån9, SCB. Innan jag följde upp detta 
tips så kollade jag efter andra källor som kunde tänkas sitta inne på dessa data. Genom att 
använda diverse sökord/meningar med ordet försäkring i via http://www.google.se/ 
påträffade jag rådgivningsbyrån, konsumenternas försäkringsbyrå10. Denna Internetsida 
innehöll till min förtret inga data över försäkringsobjekt utan koncentrerade sig på 
jämförelse, tolkning och råd angående försäkringar. Förutom denna sida hittade jag en 
mängd Internetsidor av samma slag där olika priser och fackförbund dök upp som förslag. 
Nästa steg blev därför att följa upp tipset från kontaktpersonen på Länsförsäkringar. 
 
Efter diverse samtal med olika kontakter genom SCB:s telefonväxel kom jag fram till en 
person som sades kunna hjälpa mig. Denna person hade tidigare varit med och genomfört 
en undersökning vid namn ULF, undersökningarna om levnadsförhållanden11. I denna 
undersökning skulle det finnas data om försäkringar och i vilken utsträckning privatpersoner 
tecknat dessa. Till svar fick jag att detta var en undersökning som genomförs flera gånger om 
året, dock undersöks inte försäkringar varje år. Kontaktpersonen på SCB skickade deras 
sammanställning till mig. Denna sammanställning innehöll hur stor del av män och kvinnor 
som har tillgång till en hemförsäkring indelat efter diverse kategorier såsom ålder, 
familjetyp, region, etcetera, uppdelat efter årtal. Jag fick det klargjort att denna 
undersökning sträcker sig över hela landet och att en indelning efter individer i Gävle 
kommun därför skulle ge ett väldigt litet urval. För att kunna göra några som helst analyser 
och slutsatser om Gävle kommuns befolkning behövdes därför en större mängd data och 

                                                
7 Ejvegård, s. 85-86 
8 www.lansforsakringar.se 
9 www.scb.se 
10 www.konsumenternasforsakringsbyra.se  
11 ULF (SCB) 

http://www.google.se/
http://www.lansforsakringar.se/
http://www.scb.se/
http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se/
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dessutom indelat efter individer och inte efter kön. En sådan undersökning skulle kosta 
pengar vilka jag inte hade resurser till att spendera på ett examensarbete. Efter ett samtal 
med min handledare stod det klart att jag var tvungen att samla in all data själv för att kunna 
göra denna undersökning. Nästa steg blev därför att förbereda och samla in data själv. 
 
Första steget i min datainsamling blev att bestämma mig för hur jag skulle erhålla dessa 
data. För att ta reda på åsikter, uppfattningar, med mera, så kan man antingen använda 
enkäter eller intervjuer12. Varför jag valde intervjuer som insamlingsmetod återkommer jag 
till under ”metodik för insamling av data”. Där kommer jag även närmare beskriva hur jag 
genomfört intervjuerna och vilka antaganden som ligger bakom mina val. För att kunna 
samla information om Gävle kommuns individer behövde jag ett sätt att välja ut vilka 
personer som skulle få representera hela kommunens befolkning. Vidare behövde jag dela in 
dessa personer i geografiska områden så att de kunde jämföras med varandra. Jag 
kontaktade därför Gävle kommun13 för att höra om de hade ett dataregister med namn, 
telefonnummer, adresser och så vidare för alla personer som bor i kommunen. Enligt 
kontaktpersonen så hade dem inte det. Personen tipsade mig om att ta hjälp av Eniros 
register. Efter att ha kontaktat Eniro så stod det klart att jag var tvungen att söka individer 
via http://www.eniro.se/ eller via deras telefonkatalog. Jag valde telefonkatalogen då det ej 
gick att göra ett urval via Internetsidan. När väl förteckningen över Gävle kommuns individer 
fanns i min ägo behövde jag ett sätt att dela in dem i geografiska områden. Där kom Gävle 
kommun in i bilden igen då de hjälpte mig med utskrifter, i form av kartor, över hela 
kommunen indelat efter områden14 med gatunamn, stadsdelar, och så vidare. Efter 
insamling av register och kartor kunde jag sedan påbörja min datainsamling. 
 

1.7 BEGRÄNSNINGAR 

Begränsningar skall ge en förståelse för vilket område mitt arbete är begränsat till. Dessa begränsningar kan 
utgöras av materialtillgång, geografiskt område, tidsperiod, osv. I stället för att berätta vad som studerats så 
skall jag under denna rubrik berätta, eller åtminstone skapa en förståelse för, vad som inte studerats.15 

 
Studien är begränsad till Gävle kommuns områden enligt 2005 års indelning16. Detta är en 
viktig punkt eftersom Gävle kommun har föreslagit en ny översiktplan17 för Gävle stad fram 
till år 2025. Vidare har områden som är närbelägna varandra förts samman, efter eget tycke, 
till större områden såsom centrum, norr, söder-väst samt öst. Detta för att lättare kunna 
jämföra skillnader emellan dem. Hade jag försökt jämföra skillnader mellan olika områden 
såsom Andersberg, Sätra, och så vidare hade det krävts en enorm mängd data. Detta på 
grund av att de intervjuade, urvalspopulationen18, inom varje område måste kunna sägas 
representera hela populationen19 inom dem. I och med att jag valt att använda mig av 
metoden systematiskt urval20 så finns vissa begränsningar i själva urvalet. Hur det 
systematiska urvalet gått tillväga återkommer jag till under ” metodik för insamling av data”. 

                                                
12 Ejvegård, s. 44 
13 www.gavle.se/ 
14 epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=18581 
15 Ejvegård, s. 84-85 
16 epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=18581 
17 Ibid. 
18 Dahmström 2000, s. 50 
19 Ibid. s. 49-50 
20 Ibid. s. 229-232 

http://www.eniro.se/
http://www.gavle.se/
http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=18581
http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=18581
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De begränsningar som skulle kunna uppstå i och med användandet av denna metod är att 
vissa personer, inom den population urvalet skett inom, ej haft lika stor chans att bli utvalda. 
Hur jag gjort för att motverka detta problem återkommer jag till under ”metodik för 
insamling av data”. Vidare är urvalspopulationen begränsad till personer från 20 år och 
uppåt. Detta på grund av att jag velat begränsa antalet personer i undersökningen som ej 
hunnit erhålla någon inkomst, ej bildat sig en uppfattning om de olika risker vi lever med, bor 
hemma och/eller endast är försäkrade av föräldrarna, och så vidare. På så sätt hoppas jag att 
varje individ som ingår i undersökningen skall kunna bidra med något eget. Vidare finns en 
livscykelteori21, i livscykelpsykologi, av Daniel Levinson som säger att övergången till tidig 
vuxenålder sker runt 20 års ålder. 
 
Förutom att dela in Gävle kommuns individer i större områden så har även mitt val av 
telefonkatalog som register även vissa begränsningar. Personer med dold adress, identitet, 
dolt telefonnummer, in- och utflyttade efter telefonkatalogens uppförande, personer med 
endast mobiltelefonnummer, och så vidare, finns ej med i urvalspopulationen. Den 
telefonkatalog jag gjort urvalet utifrån är tryckt år 2006 och utgiven år 2007 av Eniro gula 
sidorna AB22. Eftersom den population jag har gjort mitt urval ifrån gäller Gävle kommuns 
folkmängd 2008-12-31 så finns en viss missmatch däremellan då populationen kan ha varit 
något mindre eller större vid den tidsperioden. Slutligen har antalet personer på varje sida i 
telefonkatalogen uppskattats till 800st, dock lägre för den första sidan som inte är en 
helsida. Detta på grund av att jag inte ansett mig ha tid att räkna alla individer i 
telefonkatalogen. 

                                                
21 www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/livscykel.doc 
22 Eniro gula sidorna AB 

http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/livscykel.doc
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2. VETENSKAPLIGA METODER 
 

2.1 METODER 

I detta arbete har flera metoder använts eftersom uppsatsen syftar till att undersöka något 
som inte undersökts tidigare. En av metoderna som använts är klassificering. I arbetet har 
individer delats in efter klasstillhörighet vilket i uppsatsen visar sig som olika områden; 
Cenrum, Norr, Söder-Väst och Öst. Vidare har dessa individer klassificerats efter ålder, 
sammanräknad förvärvsinkomst, boende, boendeförhållande, utbildning och 
sysselsättning.23 Idén bakom denna klassificering uppkom efter att ha läst undersökningen 
”undersökningarna av levnadsförhållanden - SCB” och uppsatsen ” skillnader i risktagande 
hos fondsparare i en av Sveriges storbanker - Haglund”. 24 
 
Vidare har metoden kvantifiering använts då åsikter och uppfattningar bland individerna har 
kvantifierats och kodats för att kunna användas som statistiskt material. Genom att 
kvantifiera alla data så kan de också användas i statistiska analyser. De data som redan från 
början var av kvantitativ natur har bara kodats för att passa ihop med resten av 
datamängden.25 Även metoden hypotesprövning har tillämpats vid användning av chi-två-
test, x2. Genom att använda hypotesprövning kan vissa, på förhand, antaganden falsifieras 
eller inte falsifieras vilket leder till att analyser kan ske utifrån det statistiska urvalet.26 
Slutligen har metoden komparation använts genom att studien i sig är av jämförande natur. 
Dock kan det vara svårt att göra en jämförande studie med statistiskt material då det kan 
finnas andra variabler som påverkar korrelationen mellan olika variabler.27 
 

2.1.1 SAMBANDSMÅTT 

Som sambandsmått har chi-två-test använts. Motiveringen till valet av just denna metod är 
att den är enkel att använda för mindre tester där orsaksverkan ej skall belysas samt för 
variabler av mindre informationsinnehåll såsom nominal- och ordinalskala. Vidare är den 
lämplig om fördelningen är väldigt sned/skev. Slutligen kan man jämföra hela fördelningar i 
stället för medelvärden som med z-värden. För att mäta sambandet, och därmed beroende 
eller oberoende mellan variabler, mäts avvikelser mellan de observerade och de förväntade 
frekvenserna. 28 För att utföra dessa test har statistikprogrammet Minitab använts. 
  
Ursprungligen skulle alla frågorna som respondenterna svarat på testas mot varandra och 
även testas i samband med en tredje variabel. Dock gjorde bortfallet i undersökningen, som 
är 42,9% enligt statistikersamfundets borfallssnurra29, att datamängden ej tillät sådana test. 
En tumregel vid chi-två-test är att de teoretiska frekvenserna, det vill säga hur de 
observerade svaren på förhand antas fördela sig om det föreligger oberoende mellan 
bakgrundsvariablerna, bör vara minst 5 stycken.30 Så var inte fallet bland de flesta av mina 

                                                
23 Ejvegård, s 33-34 
24 Ibid. s 39-40 
25 Ibid. s 34-35 
26 Ibid. s 35-36 
27 Ibid. s 39-40 
28 Dahmström 2005, s. 209-211 
29 www.statistikersamfundet.se/survey/bortfallssnurran/ 
30 Rudberg 1993, s. 201 & 209 

http://www.statistikersamfundet.se/survey/bortfallssnurran/
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undersökningsfrågor. På grund av detta delades variablerna in i par, så kallat 
dikotomisering.31 Genom att dela in områdena i centrum/norr, centrum/söder-väst, 
centrum/öst, norr/söder-väst, norr/öst samt söder-väst/öst kunde jag få större 
datamängder. Dock blev den grundläggande undersökningen mellan områdena var för sig 
förlorad. Dikotomisering skedde även för kategorierna boende, sysselsättning, konsumtion 
av försäkringar, konsumtion av tilläggsförsäkringar samt nyttjande av försäkringar. Dock har 
fråga 2, 7 och 8 (se bilaga 2) delats in i 3 grupper, i stället för 2, vilket inte kan kallas 
dikotomisering. De frågor jag testat hypoteser utifrån är följande: 
 
Finns det statistiskt signifikanta skillnader mellan individers risktagande beroende på? 

- Område, 
- Förvärvsinkomst, 
- Ålder, 
- Boende, 
- Boendeförhållanden, 
- Utbildning, 
- Sysselsättning. 

samt 
- Har moral hazard en statistiskt signifikant påverkan på konsumtionen av 

försäkringsskydd bland individer?, 

- Har adverse selection en statistiskt signifikant påverkan på konsumtionen av 
försäkringsskydd bland individer? 

 

2.2 METODIK FÖR INSAMLING AV DATA 

 
2.2.1 TEORETISK DATAINSAMLING 

För att erhålla sekundärkällor, vilket teori är, har jag valt att söka i olika databaser och bibliotek. Teorin består 
av tryckt och publicerat material som redan är skrivet vilka jag kommer redogöra för hur jag insamlat nedan. 

 

2.2.2 LITTERATUR, INTERNETKÄLLOR & UPPSATSER/PAPERS 

Litteratursökning har främst skett utifrån Högskolan i Gävles biblioteks databaser32. Detta 
var ett naturligt val eftersom mina studier pågår där samt att jag känner mig väl bekant med 
bibliotekets databaser. Utöver dessa databaser har Internetkällor insamlats genom 
sökmotorer såsom www.google.se, www.scholar.google.se, www.libris.se, 
www.uppsatser.nu och www.uppsatser.se. Vidare har Uppsala universitets Karin Boye-
biblioteket använts. Material hämtat från alla dessa källor är så kallade sekundärkällor33. 
Primärkällor34 är sådana som erhållits under arbetets gång och dessa är i detta fall de 
intervjuade individernas, respondenternas, svar. Utöver den litteratur som konsulterats har 
jag även valt bort vissa källor då jag ej ansett att de kan bidra med något till studiens resultat 
och utförande. Bland annat har jag funnit ett paper som från början verkade passa bra till 
studien. Detta paper är tryckt i bokform med namnet (Moral Hazard and Insurance: 
Optimality, Risk and Preferences)35. Denna tryckta källa är fylld av beräkningar medan jag är 
                                                
31 Dahmström 2005, s. 217-218 
32 hig.se/Biblioteket/Soka.html 
33 Ejvegård s. 15-16 
34 Ibid. s. 15-16 
35 Sundström 2004 

http://www.libris.se/
http://www.uppsatser.nu/
http://www.uppsatser.se/
http://hig.se/Biblioteket/Soka.html
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mer intresserad av diskussionen om det bakomliggande. Vidare fann jag en annan tryckt 
källa vid namn (Ethics out of economics)36 som behandlar mitt område men ur ett moraliskt 
och etiskt perspektiv. 
  
Den mest betydande delen av denna studie är det empiriska materialet, det vill säga den 
insamlade data från intervjuerna. Litteratur-, Internetkällor samt uppsatser/papers fungerar 
bara som en förklaring till resultatet och skall inte förklaras i sig. Som sagt härrör den 
teoretiska referensramen från litteratur-, Internetkällor samt uppsatser och papers. 
Litteratur därför att det är den mest omfattande och pålitliga källan enligt mig, Internet för 
att kunna bredda och gå djupare in på olika områden och slutligen uppsatser/papers för att 
kunna utveckla tidigare förda resonemang/resultat och eventuellt bygga vidare på dem. 
Slutligen har den teoretiska referensramen huvudsakligen utgått ifrån en bok vid namn risk 
management & insurance vilken senare har kompletterats med litteratur, Internetkällor 
samt uppsatser/papers. För en stor del av referensramen har flera litteraturkällor 
konsulterats för att på så vis kunna styrka att det som står i risk management & insurance 
verkligen stämmer med vedertagen teori. Dock återfinns dessa inte i någon större 
bemärkelse i referensramen då detta skulle skapa överflödiga fotnoter. 
 

2.2.3 EMPIRISK DATAINSAMLING 

För att erhålla primärdata har intervjuer använts som metodik för datainsamling. Utöver intervjuer har 
telefonsamtal och personliga möten använts för att erhålla material som möjliggjort intervjuerna. 
Telefonsamtalen och de personliga mötena kommer jag inte gå in djupare på än vad som tidigare nämnts.  

 

2.2.4 INTERVJU 

För att erhålla data har bland annat intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Några av 
anledningarna till att jag valde intervju som datainsamlingsmetod, i stället för enkät, var 
möjligheterna till att kunna omformulera frågor som kan uppfattas olika av respondenterna, 
att i högre grad kunna påverka om individerna kommer svara på frågorna samt säkerställa 
att rätt person svarar på frågorna. Intervjuerna har skett utifrån ett eget skapat manus vilket 
har underlättat strukturen av samtalen och möjliggjort användandet av dialogtekniker såsom 
att vara tyst och därmed lyssna till individens specifika omständigheter samt vara 
entusiastisk och därmed öka individens känsla av att dennes svar är viktiga. Intervjuerna har 
skett genom telefonsamtal till olika utvalda hushåll i Gävle kommun.  Svaren har under 
samtalens gång skrivits ner på ett frågeformulär som sedan sammanförts till en 
sammanfattning. Den genomsnittliga samtalslängden har uppskattats till 10 minuter varav 3-
4 minuter tillmätes själva frågorna och svaren på dem. Respondenterna har fått varit 
anonyma för att öka svarsfrekvensen. 37 
  
Vidare har förekomsten av telefonförsäljare på marknaden försvårat denna typ av 
datainsamling då flera individer till en början varit negativt inställda till en person som ringer 
för att få ut något av egen vinning. För att arbeta runt detta problem har jag särskilt betonat 
att jag är en student på Högskolan i Gävle och att jag skriver ett examensarbete. Till en 
början var det tänkt att individerna skulle lockas med biobiljetter men efter råd från en 
kontakt vid statistiska centralbyrån verkade detta alternativ bättre. De individer som ej 

                                                
36 Broome 1999 
37 Ejvegård, s. 46-50 
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svarat, varit hemma eller upptagna, har kontaktats vid ett senare tillfälle i den mån det varit 
möjligt för att öka svarsfrekvensen. Varje person som ej svarat vid första försöket har, under 
vardagen, blivit kontaktat en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Vidare 
har varje person som ej svarat kontaktats under helgen. Telefonsamtalen har skett under två 
veckors tid. Slutligen har samma frågor ställts till varje respondent.38 
 

2.2.5 URVAL 

Urvalet av individer har skett utifrån Eniros telefonkatalog utgiven år 2007. Före urvalet 
började jag med att leta fram alla områden som tillhör Gävle kommun enligt deras 
Internethemsida39. Efter detta delade jag varje områdes befolkningsmängd med den totala 
befolkningsmängden för Gävle kommun. På så sätt fick jag fram hur stor andel ett visst 
område utgjorde av det totala i procent. Efter detta delades områdena in i större områden, 
centrum, norr, söder-väst och öst. Inom vilket större område varje område hamnat har 
bestämts utifrån Gävle kommuns Internethemsida samt efter kartan över olika områden. På 
så sätt blev varje område cirka 25 % av det totala området Gävle kommun. Efter diskussion 
med min handledare kom vi fram till att det åtminstone bör vara 30 personer inom varje 
större område varpå den totala summan individer som skulle ingå i urvalet blev 131 
personer. Procentsatserna för varje delområde blev följande: 

- Centrum 25,1 % 
- Norr 25,6 % 
- Söder 13 %  
- Väst 13,3 % 
- Öst 23 % 

 
Anledningen bakom att det blev just 131 personer i urvalet är att antalet individer i varje 
område skulle representera den procentsats de utgör i heltal. Centrum; 33 samtal, norr; 33 
samtal, söder-väst; 35 samtal och öst; 30 samtal. Anledningen till att just 30 personer 
bestämdes som minsta antal var att det i varje område skulle finnas tillräckligt med 
respondenter för att kunna göra statistiska beräkningar. Vidare skulle 30 personer ge 
utrymme för visst bortfall, vilket sannolikt förekommer i en datainsamling. 
  
Nästa steg blev att göra själva urvalet. Jag valde att göra ett systematiskt urval40 med 
flerstegsurval. Det systematiska urvalet skedde genom att var N:te hushåll valdes ut i 
telefonkatalogen. Hela Eniros telefonkatalog över Gävle kommun innehöll, efter egen 
uppskattning, 46 560 hushåll med tillhörande telefonnummer samtidigt som Gävles 
befolkning över 20 år var 72 073 individer. På urval av detta valdes var 1410:e hushåll ut som 
respondent för centrum och norr, var 1330:e hushåll för söder-väst och var 1552:e hushåll 
för öst. Dock var det sällan ett utvalt hushåll befann sig inom det område jag gjort urvalet 
för. Därför blev nästföljande hushåll, som tillhörde det rätta området i nedåtstigande led, 
utvalt. Flerstegsurvalet består av indelningen i områden, utvalt hushåll och sedan utvald 
individ. Personerna som bodde på dessa adresser matchade jag sedan mot skatteverkets 
allmänna terminal och www.ratsit.se41 för att se om de fortfarande bodde kvar och om de 
fortfarande var vid liv. Detta för att urvalet skulle få relevans och inte omfatta en stor del på 
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förhand obrukliga respondenter, så kallat övertäckning. Dessa två källor använde jag för 
övrigt för att ta reda på de utvalda individernas sammanräknade förvärvsinkomster. När jag 
sedan erhållit mitt urval genomförde jag telefonintervjuer med de utvalda individerna. 
  
Studien gör ingen åtskillnad på kvinnor och män. Därför har den person som svarat i 
telefonen i en bostad, som är över 20 år gammal, intervjuats. Detta skulle kunna ha 
resulterat i att studien fått en skev bild av verkligheten då män och kvinnor, yngre och äldre, 
kan variera i sitt kunnande, beteende och åsikter. Om alla ej har lika stor sannolikhet att vara 
en del i urvalet leder detta till undertäckning vilket i sin tur innebär att urvalet ej blir ett 
sannolikhetsurval enligt svenska statistikersamfundets bortfallsrapport42. Om urvalet ej är 
ett sannolikhetsurval har varje individ ej en positiv sannolikhet att vara en del i urvalet. För 
att handskas med problemet har jag låtit den som svarar i hushållet delta i undersökningen. 
På så vis har varje person i hushållet i princip lika stor sannolikhet att komma med i urvalet 
eftersom vem som svarar i telefonen bör te sig som en slumpmässig händelse. Slutligen har 
respondenten alltid varit en förälder i de fall detta varit möjligt. Detta har ej varit ett 
medvetet val utan skett helt slumpmässigt. 
 

2.3 KÄLLKRITIK 

Enligt Rolf Ejvegårds bok vetenskaplig metod finns ett antal kriterier som bör diskuteras eller vara uppfyllda. 
Dessa är äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav. Vidare bör en diskussion rörande 
reliabilitet och validitet beträffande teknikerna som använts utföras.43 

 
2.3.1 METODKRITIK 

Vad beträffar äkthetskravet så skall källan som använts vara äkta, det vill säga den skall ej 
vara påhittad eller förfalskad. För oberoendekravet gäller att källan kommer från en 
oberoende part och därmed ej är vinklad på något sätt. Färskhetskravet handlar om att 
källan bör vara ny eller åtminstone den senaste upplagan. Slutligen skall ett samtidskrav vara 
uppfyllt vilket innebär att källan bör ligga nära i tiden med det som studerats eller 
undersökts i arbetet.44 
  
Vad gäller äkthetskravet för litteraturen har framförallt en bok konsulterats mest vilken är 
risk management & insurance. Författarna till denna är båda professorer vid amerikanska 
universitet varför äkthetskravet redan där bör vara uppfyllt. Dock har även annan litteratur 
konsulterats för att dubbelkolla att teorierna verkligen är vedertagna. När det gäller 
Internetkällor och uppsatser/papers så har den ursprungliga källan alltid kontrollerats varför 
kravet även för dessa torde vara uppfyllt. 
  
Vad gäller oberoendekravet bör två professorer vid ett amerikanskt universitet inte gagnas 
av att ge ut en bok som är vinklad. Dessutom har merparten av teorierna kontrollerats 
genom annan litteratur som sagt samma sak. Vad gäller Internetkällor har främst 
information från SCB, skatteverket, Gävle kommun samt Svenska statistikersamfundet 
använts. Dessa källor bör vara oberoende. För uppsatser/papers kan oberoendekravet inte 
fullständigt garanteras. Till exempel är det svårt eller rentav för tidskrävande att kontrollera 
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huruvida en författare till ett examensarbete lagt in egna värderingar någonstans eller inte. 
Förhoppningsvis har även de arbetat efter samma krav som mig. Slutligen kan 
undersökningen hämtad från Trygg-Hansa vara vinklad då jag endast kunnat ta del av 
resultatet av den. Dock är den av mindre betydelse för uppsatsen som helhet. 
  
För litteraturkällorna bör färskhetskravet vara uppfyllt då jag strävat efter att använda de 
senaste upplagorna. I vissa fall har äldre upplagor konsulterats då de nyare upplagorna har 
en annan karaktär än de äldre. Som exempel kan nämnas Dahmströms 3:e upplaga vilken till 
skillnad från den 4:e upplagan innehöll en genomgång av chi-två-testet för 
statistikprogrammet minitab. För Internetkällorna är hämtad statistik i vissa fall av äldre 
karaktär. Detta beror dock på förutsättningarna för detta arbete och den statistik som finns 
att tillgå i dagsläget. Som exempel kan nämnas fördelningen av förvärvsinkomster i Gävle 
kommun vilka erhölls från scb:s senaste databaser. Vad gäller uppsatser/papers är det 
nästan omöjligt att ha senaste upplagan/undersökningen då det oftast finns endast en av 
varje typ. 
  
För litteraturkällorna är troligen samtidskravet uppfyllt. Vad gäller försäkringsområdet är det 
svårt att ta reda på om teorin i böckerna fortfarande används. Detta på grund av att det är 
svårt att få en insyn i varje försäkringsbolags metoder. Vidare kan det faktum att boken risk 
management & insurance är författad av två amerikaner leda till en viss missmatch med den 
svenska marknaden och därmed kanske inte är fullt tillämplig. Dock bör grunderna för 
försäkringsbolag vara detsamma världen över. Vidare är Internetkällorna som använts tagna 
från det senaste som gjorts. Till exempel är svenska statistikersamfundets, som numera 
heter svenska statistikfrämjandet, bortfallssnurra ett reslutat från tidigare avslutat arbete år 
2005. Dock finns en hänvisning från den nya hemsidan till bortfallsnurran. Slutligen är alla 
uppsatser/papers som använts aktuella i tiden. 
  
Reliabiliteten anger tillförlitligheten och användbarheten av de mätinstrument och 
måttenheter som använts. För att ett mätinstrument och en måttenhet skall vara reliabla 
krävs att resultatet skall kunna upprepas om man gör testet igen. Här skall mått, parametrar, 
mätinstrument, test och undersökningsmetoder diskuteras. Detsamma gäller för validitet 
som avser att det som mäts, mäts med hjälp av en korrekt måttenhet samt att de 
parametrar som använts verkligen mäter det de ska mäta.45 
  
De intervjufrågor som använts har konstruerats med ”undersökningarna om 
levnadsförhållanden”46 som utgångspunkt tillsammans med en egen bedömning, varför 
andra som skall mäta samma sak måste vara medvetna om dessa förutsättningar som gäller 
för frågorna. För områdena centrum, norr, söder-väst och öst har flera områden slagits ihop 
efter egna bedömningar, vilket förklarats under ”urval”. Vidare har förvärvsinkomsterna 
delats in i låg, medel och hög efter en indelning i tre där låg är den lägsta tredjedelen och 
hög är den högsta tredjedelen. Vidare har ålder delats in efter Daniel Levinsons teori om 
vuxenårens stadier och faser.47 Boende, boendeförhållande, utbildning samt sysselsättning 
har alla konstruerats utifrån egna bedömningar. Vad gäller konsumtion av försäkringar och 
tilläggsförsäkringar har Länsförsäkringars Internethemsida använts som utgångspunkt. Vad 
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som tillhör försäkringar respektive tilläggsförsäkringar har påverkats av egna bedömningar. 
Fordon som bil, skoter, husvagn med mera har tolkats som tilläggsförsäkringar vilket husdjur, 
reseförsäkringar, lösören samt arbetslöshetskassa likaså tolkats som. Försäkringar såsom 
hemförsäkring, olycksfallsförsäkring samt livförsäkring har tolkats som försäkringar. För 
frågorna 9-14 har en egen bedömning skett om hur bland annat moral hazard och adverse 
selection skall mätas. Slutligen har flera av parametrarna slagits ihop för att ge mer tyngd åt 
testen samt för att i så stor utsträckning som möjligt göra dem genomförbara med större 
klasser för varje parameter. 
 
Vad gäller validiteten så är det svårt att bevisa att risktagande verkligen kan mätas med 
försäkringar som riskmått. Dock är försäkringar ett sätt att skydda sig mot risker och därför 
kan konsumtion av försäkringar tänkas vara ett rimligt mätinstrument. Detta mätinstrument 
har jag utifrån egen bedömning skapat och är ej något vedertaget mätinstrument så vitt jag 
vet. För parametrarna är det också svårt att på något vis bevisa att de mäter det de är 
avsedda att mäta. Dock är parametrarna ursprungligen hämtade dels från ett respekterat 
organ (SCB), dels från en stor försäkringsaktör (Länsförsäkringar) och dels från vedertagen 
nobelprisbelönad teori (Informationsasymmetri). 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

3.1 VAD ÄR RISK? 

Begreppet risk har olika mening beroende på hur det används. Förenklat förklaras risk som 
en situation där det råder osäkerhet om hur utgången, så kallat utfallet, kommer att bli. 
Utifrån den meningen kan man säga att livet är väldigt riskfyllt för alla individer. Inom olika 
områden såsom statistik, finansiella beslut, och investeringsbeslut används ofta risk som ett 
mer specifikt mått på varians runt ett förväntad värde. Med varians menas hur olika möjliga 
utfall av ett beslut under osäkerhet skiljer sig åt. Med förväntat värde menas medelvärdet av 
återkommande utfall. Till exempel att en fotbollsspelare gör 0,5 mål per match som denne 
spelar.48 Risk kan sägas föreligga när man kör en bil, äger ett hus, gör en investering, arbetar 
med ett riskfyllt jobb med mera och då riskerar sitt liv och sin förmögenhet. Generellt sett 
vill människor undvika osäkerhet gällande inkomst och konsumtion. När man vill undvika risk 
och osäkerhet så är man risk avert. Oavsett hur mycket man vill bli av med risk så måste 
någon alltid bära kostnaden av den. Marknaden löser detta genom att sprida risker mellan 
flera individer. Vad som är en stor risk för en individ är en liten risk för en stor grupp av 
individer. Den huvudsakliga formen av riskspridande är försäkring. Försäkringar överför risk 
från de som är mer risk averta, eller som utsätts för stor risk, till de som är mindre risk averta 
eller de som lättare kan bära risker.49 
 

3.1.1 KOSTNADEN AV RISK 

Oberoende av hur man använder risk så brukar mer risk betyda en kostnad på något sätt. Ett 
exempel på detta från boken (Risk management & insurance) är följande: 
Det finns två hus vilka återfinns på olika orter. Båda är värda 1.000.000kr vardera. Anta att 
forskare kommit fram till att det finns en 10 % risk att en meteorit kommer krascha på 
jorden precis där ett av husen står. Det är alltså 10 % risk att ett av husen kommer att 
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förstöras medan det andra med 100 % säkerhet inte kommer träffas. Den förväntade 
förlusten för det ena huset blir då 10 % av 1.000.000kr, dvs. 100.000kr. Skulle de som bor i 
huset vilja sälja det så skulle rationella köpare bjuda åtminstone 100.000kr mindre för det på 
grund av den förväntade förlusten. Vidare spelar osäkerheten in i beslutet för de rationella 
köparna av huset. Trots allt kommer det ena huset med 100 % säkerhet vara värt 
1.000.000kr efter att meteoriten förstörts medan det andra antingen kommer vara värt 
1.000.000kr eller 0kr. På grund av denna osäkerhet, utöver förväntad förlust, kommer 
köparna att betala ännu mindre, till exempel 50.000kr mindre. Det finns alltså två meningar 
av risk i detta sammanhang. 1) Förväntad förlust och 2) Osäkerhet.50 
 

3.1.2 DIREKTA OCH INDIREKTA FÖRLUSTER AV RISK 

I exemplet ovan med husägarna och meteoriten diskuterades bara direkta förluster av 
förväntat utfall och osäkerhet. Det kan även förekomma indirekta förluster i samband med 
direkta förluster. För att förenkla använder jag exemplet med husägaren och meteoriten. 
Anta att meteoriten verkligen kraschar där huset står och husägarna därmed blir hemlösa. 
Detta kan innebära indirekta förluster såsom restaurangbesök, tillfälligt boende på hotell, 
och så vidare. På grund av de indirekta förlusterna som kan uppstå är det extra viktigt för 
människor att undvika, alternativt förebygga, direkta förluster på något sätt. Till exempel 
genom att teckna en försäkring för en viss kostnad och därmed begränsa förlusterna som 
uppstår i samband med utfallet.51 
 

3.1.3 INDIVIDENS RISKER 

För att beskriva risk för individer finns i boken (risk management & insurance) en indelning 
av personlig risk enligt olika kategorier. Det är sex stycken kategorier och dessa är följande: 

- Förtjänst risk, med vilket menas de fluktuationer som kan uppstå i en familjs intäkter 
på grund av dödsfall, handikapp, åldrande, eller en förändring av teknologi. På 
samma sätt är en familjs kostnader osäkra. 

- Ansvarsrisk, med vilket menas ansvarsprocesser som till exempel att bli stämd. 
- Medicinska kostnader, med vilket menas hälsokostnader. 
- Fysiska tillgångar, med vilket menas risken att en fysisk tillgång i ägo förlorar i värde. 

Till exempel kan bilar, båtar och datorer bli stulna, skadade, eller förlorade. 
- Finansiella tillgångar, med vilket menas fluktuationer på grund av inflation och 

förändringar i värdet av aktier, obligationer och så vidare. 
- Långlevnad, med vilket menas att personer kan leva så pass länge att deras tillgångar 

inte längre räcker till. 
Dessa personliga risker är sådana som individer måste hantera under sin livstid. För att göra 
detta erhålls oftast hjälp från professionella inom området såsom revisorer, 
försäkringsagenter, advokater och så vidare.52 
 

3.2 FAKTORER SOM BEGRÄNSAR FÖRSÄKRING MOT RISK 

Eftersom individer vill undvika risk och därigenom köpa försäkringsskydd gentemot detta bör 
det finnas försäkringar mot alla typer av risker. Dock följer vissa kostnader av att erbjuda ett 
försäkringsskydd för försäkringsbolag. På grund av detta erbjuds inte fullständigt skydd mot 
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vissa risker och i vissa fall inget skydd alls. Enligt (Risk management & insurance) är det tre 
huvudsakliga faktorer som ökar kostnaderna och därigenom begränsar möjligheten till 
försäkring gentemot risk inom försäkringsmarknaden. Dessa tre är premiebelastning, moral 
hazard och adverse selection.53 Förutom kostnaden av att erbjuda ett försäkringsskydd 
uppstår två av dessa faktorer, moral hazard och adverse selection, utifrån 
informationsasymmetri. Med informationsasymmetri menas en icke fungerande marknad på 
grund av att konsumenter, och de som erbjuder försäkring, vet olika mycket om den risk och 
osäkerhet som föreligger.54 
 

3.2.1 PREMIEBELASTNING 

Om en försäkrings premie är lika stor som den förväntade kostnaden för en individ och den 
individen är risk avert så kommer denne att köpa fullt försäkringsskydd. Dock tillkommer 
administrativa och kapitalkostnader vilket gör att risk averta individer inte kommer köpa fullt 
försäkringsskydd. Högre premier leder till mindre försäkringsskydd som konsumeras. På 
grund av dessa administrativa och kapitalkostnader är försäkringsskydd för vissa typer av 
risker begränsade eller icke existerande. Detta kan uppstå för exponering med låg 
utsträckning, hög frekvens, korrelerade förluster bland individer, samt okända 
förlustdistributioner. 55 
  
Exponering med låg utsträckning av förluster handlar om att kostnaderna för att erbjuda ett 
försäkringsskydd är lika stora för både högt värdefulla som för lågt värdefulla objekt. Detta 
leder till att det inte är lönt för en individ att försäkra det lågt värdefulla objektet samtidigt 
som det inte blir lönt för försäkringsbolaget att erbjuda en försäkring med hög premie 
relativt mot värdet på försäkringsobjektet. Problemet kan bland annat lösas genom att en 
individ skaffar en hemförsäkring som försäkrar flera objekt av ett lågt värde för att på så sätt 
försäkra något av högt värde, till exempel alla ägodelar i hushållet. Detta sprider de 
administrativa kostnaderna över flera objekt och kostnaden per objekt fallet därefter. 56 
  
Exponering med hög frekvens handlar om att när sannolikheten för en förlust är väldigt hög 
så kommer också de administrativa kostnaderna att bli stora, vilket ger en hög premie för 
individen. Ju större förväntad kostnad ett försäkringsobjekt har desto mer vill 
försäkringsbolaget, bland annat skaffa information om detta, vilket leder till högre 
administrativa kostnader. Högre premier kommer minska efterfrågan av försäkringsskyddet 
då skyddet blir för kostsamt för individen. 57 
  
Korrelerade förluster bland individer handlar om förluster som drabbar flera eller alla 
försäkringsobjekt samtidigt. Ett exempel kan vara stormen Gudrun vilken klassats som en av 
de värsta naturkatastroferna i Sverige58. Dessa förluster som är korrelerade med varandra 
innebär att ett försäkringsbolag måste hålla inne med väldigt mycket kapital för att kunna 
göra utbetalningarna vid ett och samma skede. Detta leder till att försäkringar mot dessa 

                                                
53 Harrington & Niehaus, s. 179 
54 Nordhaus & Samuelson, s. 210-211 
55 Harrington & Niehaus, s. 180-183 
56 Ibid, s. 180-183 
57 Ibid, s. 180-183 
58 www.energimyndigheten.se 

http://www.energimyndigheten.se/


24 

 

typer av förluster antingen existerar i liten skala eller inte alls då försäkringspremien är 
väldigt hög. 59 
  
Okända förlustdistributioner handlar om osäkra förväntade förluster. Om ett 
försäkringsbolag inte kan uppskatta sannolikheten för utfallet av de förväntade 
skadekostnadskraven så kan premien antingen vara för låg eller för hög. Skulle ett 
försäkringsbolag exempelvis kräva en premie á 500kr medan utfallet visar att 
skadekostnadskravet uppgår till 600kr kommer försäkringsbolaget behöva tillstå med 100kr i 
kapital för att kunna täcka denna extra förlust. Kostnaden av att behöva hålla inne med 
kapital kommer leda till att mängden försäkringsskydd kommer vara begränsat.60 
 

3.2.2 MORAL HAZARD 

Med moral hazard menas effekten som en försäkring har på en individs incitament till att 
reducera förväntade förluster. Ett exempel kan vara en individ som köper en stöldförsäkring 
vilket minskar dennes incitament till att reducera sannolikheten för en stöld. Detta på grund 
av att individen, efter att försäkringen införskaffats, bär alla kostnader av att reducera 
sannolikheten för stölden. I stället kommer försäkringsbolaget att erhålla fördelarna av 
individens försiktighetsåtgärder i form av lägre förväntade skadekostnadskrav. Om en stöld 
skulle inträffa så kommer individen att ersättas av försäkringsbolaget för detta. Skulle 
individen inte köpt en stöldförsäkring så kommer alla kostnader i samband med 
försiktighetsåtgärderna att tillfalla honom i form av lägre förväntade stöldförluster. 
Försäkringsbolag är medvetna om att detta fenomen/problem minskar individers incitament 
till att förhindra förluster. På grund av detta låter försäkringsbolag individer bland annat stå 
för en del av risken och förlusten själva. Vidare ökar kostnaden av försäkringsskydd då de 
förväntade skadekostnadskraven ökar av just moral hazard. När försäkringsbolag inte kan 
övervaka individers beteende kan utbetalningarna bli högre än förväntat. I sådant fall måste 
kan försäkringsbolag bli tvingade att höja försäkringspremierna för alla eller sluta sälja den 
typen av försäkring överhuvudtaget.61 
 
Det finns två förutsättningar för att moral hazard skall uppstå. Först så måste de förväntade 
förlusterna bero på den försäkrades beteende efter att försäkringen är införskaffad. För det 
andra måste det vara kostsamt för försäkringsbolag att övervaka de försiktighetsåtgärder 
som försäkringstagarna åtar sig samt deras inverkan på förväntade skadekostnadskrav. 
Några exempel av när de förväntade förlusterna beror på den försäkrades beteende, efter 
att försäkringen är införskaffad, kan för en bilförsäkring vara hastigheten som föraren färdas 
i, när bilen används, var den är parkerad och så vidare. En lösning för moral hazard kan vara 
att göra premien eller utbetalningen beroende av den försäkrades beteende under 
försäkringsperioden. Detta kan ske genom att till exempel övervaka hastigheten som 
bilföraren färdas i, vilken påverkar förväntat skadekostnadskrav, och därefter öka eller 
minska premien eller utbetalningen. 62 
 
Dock finns den andra förutsättningen för moral hazard kvar i sådant fall, det vill säga att det 
är kostsamt att övervaka inverkan av individens beteende på de förväntade 
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skadekostnadskraven. Skulle det finnas ett sätt för försäkringsbolagen att övervaka individer 
till ingen kostnad, samtidigt som premien eller utbetalningen skulle minska eller öka i takt 
med beteendet, så skulle också individens beteende påverka honom själv positivt eller 
negativt. Kostnaden av försiktighetsåtgärder, efter att försäkringen är införskaffad, skulle i 
sådant fall tillfalla individen i form av lägre premie. Dock är övervakning kostsamt för 
försäkringsbolagen vilket gör att det bara är lönt om fördelarna överväger kostnaderna av 
det. Ofta undersöker försäkringsbolagen om den försäkrade på något sätt själv förorsakat 
förlusten eller om skadan är överdriven. Det finns också en extrem variant av moral hazard 
vilken är försäkringsbedrägerier. Dock är dessa klassade som brott vilket gör att staten också 
bidrar med övervakning inom det området. Även om det i vissa fall kan vara för kostsamt att 
övervaka en individs beteende så varierar premien med individens förväntade kostnad och 
inte med den faktiska. På så sätt reflekterar premien hur försäkringsbolaget förväntar sig att 
individen kommer bete sig. Individens incitament till att acceptera en försäkring med en 
premie som varierar med dennes beteende och försiktighetsåtgärder blir då större i och med 
att individen själv kan påverka hur hög premie denne skall betala. Det är bättre för en individ 
att ha ett kontrakt som uppmanar till försiktighetsåtgärder och därmed har en lägre premie 
än att ha ett kontrakt som inte uppmanar till försiktighetsåtgärder och därmed har en högre 
premie. 63 
  
De två största metoderna för att reducera moral hazard är erfarenhetsvärdering (experience 
rating) och begränsat försäkringsskydd (policy limit). Båda metoderna skapar incitament för 
individen att företa försiktighetsåtgärder efter att försäkringen är införskaffad genom att 
skifta en del av risken till individen. Erfarenhetsvärdering gör att premien som individen får 
betala är beroende av de krav som denne haft under tidigare perioder. En av anledningar 
bakom denna metod är att skaffa information om framtida förväntade skadekostnadskrav 
och sedan ta dessa i beräkning för premiens storlek. En annan anledning är att minska moral 
hazard genom att individens beteende påverkar dennes framtida premie och därmed öka 
incitamenten att företa försiktighetsåtgärder. Anledningen med begränsat försäkringsskydd 
är att minska moral hazard då individen får bära en del av förlusten själv. Eftersom 
försäkringsskydd skapar moral hazard så kommer detsamma att minska om man erbjuder 
mindre skydd. 64 
  
På frågan om varför försäkringsbolag erbjuder försäkringsskydd, trots att detta ändrar 
individers beteende så att de företar mindre försiktighetsåtgärder, är tvådelad. Om inget 
försäkringsskydd skulle finnas att konsumeras kommer risk averta individer att företa många 
och kostsamma försiktighetsåtgärder för att reducera risken att något oönskat skall inträffa. 
Med ett försäkringsskydd å andra sidan så kommer individer, särkilt risk averta individer, att 
våga ta fler risker, företa färre försiktighetsåtgärder och kan därmed vara mer produktiva. 
Vilken den optimala nivån av försäkringsskydd som bör erbjudas är en nivå där båda dessa 
sidor tas med i beräkningen.65 
 

3.2.3 ADVERSE SELECTION 

Den tredje som begränsar utbudet av försäkringar är adverse selection. Adverse selection 
kan beskrivas som en situation där flera individer har olika förväntade kostnader och 
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försäkringsbolag kan inte skilja mellan dessa för att sedan kräva olika premier av dem. Detta 
fenomen/problem uppstår då heterogena konsumenter med höga förväntade kostnader, 
som också vet deras förväntade kostnader, blir erbjudna samma premie som konsumenter 
med låga förväntade kostnader. Konsumenterna med höga förväntade kostnader kommer 
då köpa mer försäkringsskydd medan konsumenterna med låga förväntade kostnader 
kommer köpa mindre. Ett exempel på detta kan vara när ett försäkringsbolag vill sälja 
bilförsäkringar. Anta att de vill sälja dessa till män under 25 år. För vissa av dessa individer är 
risken för en olycka låg och för vissa individer hög. Om försäkringsbolaget inte kan skilja 
dessa individer åt så måste de basera sina förväntade utbetalningar på medelvärdet av 
olyckor bland män under 25 år. Detta medför att vissa individer får betala en premie som 
understiger deras förväntade kostnader och vissa en premie som överstiger deras 
förväntade kostnader. De som uppfattar att de betalar en hög premie för sin relativt låga 
förväntade kostnad kommer välja att inte försäkra sig. Detta medför att de försäkrade 
kommer bestå av en större mängd individer med en hög förväntad kostnad relativt mot de 
med låg förväntat kostnad, jämfört med fallet innan. Detta resulterar i att försäkringsbolaget 
måste höja premien för att täcka de ökade utbetalningarna vilket bidrar till att ännu fler 
individer med låg förväntad kostnad avsäger sitt försäkringsskydd. Det leder till att premien 
bara ökar och ökar till dess det inte är lönsamt för försäkringsbolag att erbjuda 
försäkringsskyddet.66 
  
Ett sätt att minska detta problem är genom att övervaka konsumenterna för att ta reda på 
deras sanna förväntade kostnader på individ- eller gruppnivå. Dock är detta kostsamt för 
försäkringsbolagen vilket leder till att problemet kvarstår i mer eller mindre utsträckning. På 
grund av adverse selection kommer färre konsumenter med låga förväntade kostnader 
konsumera försäkringsskydd då de anser att de får betala för mycket relativt mot deras nivå 
av risk. Ett annat sätt för att minska problemet är att samla risker (pool risks). Ett exempel på 
detta är hemförsäkringar vilka i princip alla individer får teckna utan förbehåll. Genom att 
erbjuda samlade risker till allmänheten så fångas både de med låga och höga förväntade 
kostnader av försäkringsskyddet.67 
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3.2.4 KONTRAKTSBESTÄMMELSER SOM BEGRÄNSAR FÖRSÄKRING MOT RISK 

En vanlig metod för att minska mängden försäkringsskydd är genom självrisk. Självrisken 
eliminerar skydd mot mindre förluster. Genom att låta konsumenten betala en viss del av 
skadan så kommer konsumenten inte utnyttja försäkringen i lika stor utsträckning vid mindre 
förluster. Detta på grund av att det blir för kostsamt att utnyttja försäkringen i stället för att 
betala den mindre förlusten ur ”egen ficka”. En anledning till varför försäkringar innehåller 
självrisker är på grund av att det är kostsamt för försäkringsbolagen att bearbeta en 
skadeanmälan. I och med kostnaderna för bearbetning kommer också försäkringen att öka i 
pris vilket gör att försäkring gentemot relativt små förluster inte är lönsamt för individen att 
teckna. I stället bär individen en del av risken själv och får därmed en högre förmögenhet 
som kan spenderas på till exempel försiktighetsåtgärder. En annan anledning med självrisker 
är att minska fenomenet moral hazard. När individen får stå för en del av kostnaden själv så 
kommer dennes beteende också speglas av detta. Det kan visa sig genom att individen till 
exempel parkerar bilen i ett säkert område i stället för ett område där risken för skada är 
mycket högre. Självrisken bidrar därmed till att individer själva försöker reducera 
sannolikheten och storleken av förluster vilket leder till en lägre försäkringspremie.68 
  
Självrisk kan också minska fenomenet adverse selection. Genom att erbjuda olika typer av 
försäkringar med olika låga/höga självrisker, kan försäkringsbolag låta högrisk konsumenter 
och lågrisk konsumenter själva visa sitt förväntade skadekostnadskrav. En försäkring med låg 
självrisk kommer attrahera högrisk konsumenter och en försäkring med hög självrisk 
kommer attrahera lågrisk konsumenter. Detta på grund av att risk averta individer, som inte 
utsätter sig för hög risk, inte tror att de kommer behöva nyttja försäkringen i framtiden. 
Detta leder till att försäkringsbolaget kan skilja dessa individer åt och därmed prissätta 
försäkringar utifrån konsumtionsvalet.69 
  
Samförsäkring fungerar i princip som en självrisk. Skillnaden är att en samförsäkring kräver 
att den försäkrade betalar en proportion av förlusten själv i stället för en fast summa för alla 
sorters förluster, vilket är fallet med självrisk. Samförsäkring minskar bland annat moral 
hazard eftersom den försäkrades incitament till att företa försiktighetsåtgärder, och därmed 
minska risken för en förlust, ökar. 70 
  
En policybegränsning minskar mängden försäkringsskydd som erbjuds då försäkringsbolagen 
sätter en övre gräns för hur mycket försäkringen skall täcka i skadekostnadskrav. 
Försäkringsbolag begränsar sin egen utbetalning vilken de bidrar med vid en förlust. 
Individer med lägre förmögenheter har inga incitament till att konsumera en försäkring som 
täcker mer förluster än vad de själva kan råka ut för. Policybegränsning kan till exempel 
minska klassificeringskostnader för försäkringsbolagen genom att individer med till exempel 
smycken som är värda en mindre summa inte köper lika mycket försäkringsskydd som de 
med smycken värda en hög summa pengar. Högrisk konsumenter och lågrisk konsumenter 
avslöjar därmed sina förväntade kostnader i och med att de konsumerar olika försäkringar 
vilka ger olika höga ersättningar för förluster. 71 
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Om en individ försäkrar något genom att konsumera försäkringar från olika försäkringsbolag 
så kan detta öka problemet med moral hazard eftersom individen då kan erhålla mer 
kompensation än vad sig bör. Därför har många försäkringsbolag en klausul som säger att en 
individ bara kan få ersättning utöver de förluster som täcks av en annan liknande försäkring. 
Vidare kan försäkringar innehålla undantag från vissa typer av förluster. En anledning bakom 
detta är att minska problemet med moral hazard. Försäkringsbolag vill inte göra det möjligt 
för en individ att till exempel teckna en livsförsäkring för att kort därefter ta sitt liv och 
därmed utlösa utbetalningen. I ett sådant fall kan en klausul om minst två år vid liv efter 
tecknandet inkluderas. Vidare ska i vissa fall de som inte behöver ett specifikt skydd inte 
behöva betala för det. I stället erbjuder försäkringsbolag en specifik försäkring för dessa 
typer av förluster vilket också medför att bara de som riskerar en viss förlust urskiljer sig från 
de som inte riskerar att drabbas av den.72 
 

3.3 RISK AVERSION – HANDLING UNDER OSÄKERHET 

För att kunna diskutera och förklara riskaversion så kan en förklaring om hur en individ handlar i olika riskfyllda 
situationer behövas. Därför följer en kort diskussion om detta först. 

 
Anta att en person vid namn Herr Karlsson har krockat in i ett stadshus med sin bil. Därför 
står han nu inför ett rättegångsförfarande där han antigen kommer vinna målet, det var ej 
hans fel, eller förlora målet, det var hans fel. Sannolikheten att han vinner är 50 % och 
sannolikheten att han förlorar målet är också 50 %. Anta at Herr Karlsson får betala 20.000kr 
om han förlorar målet. Vidare är Herr Karlssons förmögenhet 100.000kr i slutet av året om 
han inte förlorar målet medan den är 80.000kr om han förlorar det. Det finns två utfall i 
denna situation och den förväntade förmögenheten i slutet av året är 90.000kr (100.000kr * 
0,5 + 80.000kr * 0,5). Förmögenheten varierar alltså med 10.000kr runt hans förväntade 
förmögenhet. Anta att Herr Karlsson köper en försäkring med en premie á 5000kr vilken 
täcker 10.000kr av förlusten. 5000kr är också försäkringsbolagets förväntade kostnad. I detta 
fall bortses försäkringsbolagets administrativa kostnader och vinstkrav. Om Herr Karlsson 
förlorar fallet kommer hans förmögenhet bli 85.000kr i slutet av året (100.000kr – 20.000kr – 
5000kr). Om han i stället vinner målet blir hans förmögenhet i slutet av året 95.000kr 
(100.000kr – 5000kr). Genom att köpa försäkringen minskar Herr Karlsson sin förmögenhet 
om han vinner men ökar den om han skulle förlora. Hur mycket hans förmögenhet varierar 
har alltså minskat (100.000kr <–> 80.000kr till 95.000kr <–> 85.000kr).73 
  
Skulle Herr Karlsson i stället köpa en försäkring med en premie á 10.000kr vilken täcker 
20.000kr, alltså hela förlusten om denna skulle inträffa, skulle förmögenheten inte variera 
alls. Om han vinner skulle han ha en förmögenhet av 90.000kr (100.000kr – 10.000kr) och 
om han förlorar skulle han också ha en förmögenhet av 90.000kr (100.000kr – 20.000kr – 
10.000kr + 20.000kr). Risken skulle i detta fall vara helt eliminerad och Herr Karlsson behöver 
då inte bry sig huruvida han vinner eller förlorar. Ökningen av förmögenheten vid en förlust 
kan här ses som en fördel med försäkring medan minskningen av förmögenheten vid en 
förlust kan ses som en kostnad av försäkringen.74 
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Diskussionen ovan berör en av de faktorer som påverkar hur mycket försäkring människor 
köper, nämligen, när en individ föredrar att ha pengar.  Antingen vill man ha mer pengar när 
ingenting oönskat inträffar eller så vill man ha mer pengar när något oönskat inträffar. 
Människor föredrar generellt att ha mer pengar när något oönskat inträffar förutsatt att det 
inte är möjligt att ha mer pengar i båda fallen, till ingen kostnad. Kostnaden av en 
försäkringspremie kostar individen mindre än vad ersättningen, som försäkringen betalar ut 
vid en förlust, ger.75 
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3.3.1 RISK PREFERENS & FAKTORER SOM PÅVERKAR KONSUMTIONEN AV 
FÖRSÄKRINGAR 

För att knyta an till diskussionen ovan om Herr Karlsson så är en risk avert person en som 
föredrar en given summa pengar framför en osäker i en situation som ger samma förväntade 
summa pengar.76 Vidare kan en person sägas vara risk avert när missnöjet av att förlora en 
given summa inkomst är större än nöjet av att erhålla samma summa inkomst.77 Anta att 
Herr Karlsson fick spela ett spel där en slant ska singlas. Sannolikheten att förlora och att 
vinna 1000kr är lika stor och det förväntade värdet är 0kr (0,5 * 1000kr + 0,5 * -1000kr). Om 
Herr Karlsson är risk avert så vill han inte spela detta spel då kostnaden av att förlora 
överväger vinsten av att vinna. Skulle man i stället låta honom spela ett annat spel med en 
tärning där 1, 2, 3, 4 ger en vinst á 1000kr och 5, 6 ger en förlust á 1000kr skulle 
förutsättningarna förändras. I detta fall skulle den förväntade vinsten vara 200kr (0,6* 
1000kr + 0,4 * -1000kr). Genom att ändra förutsättningarna så vill nu Herr Karlssons spela 
spelet. De extra 200kr i förväntad vinst vilka gjorde att han ville spela kallas för risk premie, 
vilken är vad som krävs för att just denna risk averta person skall vilja utsätta sig för en 
riskfylld situation.78 Dock varierar denna riskpremie från person till person. En riskneutral 
person är likgiltig mellan en säker vinst och en säker förlust med samma förväntade värde. 
En sådan individ skulle acceptera det första tärningsspelet då det förväntade värdet av att 
vinna och förlora är lika stor. Vidare skulle denna individ acceptera det andra tärningsspelet 
då det förväntade värdet är högre än 0. Slutligen finns en tredje variant av riskpreferens 
vilken är risk älskare. En individ som är risk älskare föredrar en osäker vinst framför en säker, 
även om det förväntade värdet av en osäker vinst är lägre. Med det menas att en risk 
älskande individ skulle acceptera att spela ett tärningsspel med ett negativt förväntat värde. 
Olika individer kan ha olika riskpreferenser i olika situationer. Till exempel kan en risk avert 
person som konsumerar mycket försäkringsskydd ändå konsumera till exempel trisslotter 
som har en ett negativt förväntat värde.79 
  
Förutom vilka preferenser individer har så finns det andra faktorer som påverkar hur mycket 
försäkringsskydd som köps. En av dessa är förhöjd premie.  En försäkringspremie skall 
återspegla det förväntade skadekostnadskravet från försäkringsobjekten, de administrativa 
kostnaderna som försäkringsbolaget har samt den vinst eller det kapital som 
försäkringsbolaget behöver. Om en försäkringspremie inte är högre än det förväntade 
skadekostnadskravet från försäkringsobjektet så kommer en individs förväntade 
förmögenhet inte påverkas av köpet. När en individs förväntade förmögenhet inte förändras, 
men hur mycket den varierar förändras av att teckna en försäkring, så kommer risk averta 
personer köpa fullt försäkringsskydd. Dock måste försäkringsbolagen få betalt och därför är 
försäkringspremierna högre än det förväntade skadekostnadskravet från individer. Ju mer 
försäkringar kostar desto mindre försäkringsskydd kommer risk averta personer att köpa.80 
 
Inkomst och förmögenhet kan också påverka efterfrågan av försäkringar.  För det första är 
högre förmögenhet förknippat med fler tillgångar som kan innebära fler förluster, vilka kan 
försäkras gentemot. Fattiga eller mindre förmögna har inte råd att köpa lika mycket 
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försäkringsskydd. Dessa får bära mer risk för att ha råd med till exempel mat och husrum. 
För det tredje så kan i vilken utsträckning en person är risk avert minska i takt med att denne 
blir mer förmögen. En person som äger 30.000kr är mer villig att försäkra sig mot en förlust á 
10.000kr än en person som äger 1.000.000kr. Slutligen kan begränsad skadeståndsskyldighet 
minska efterfrågan av försäkringar. Som exempel för individer i Sverige kan vara till exempel 
skuldsanering81. Om försäkringspremien är väldigt dyr så finns det ingen mening för en 
person med väldigt låg förmögenhet att köpa denna då pengarna knappt räcker till i alla 
fall.82 
  
Hur mycket och hur man tolkar information kan också påverka efterfrågan av 
försäkringsskydd. Om en individ inte vet om att denne har en hög risk att drabbas av en 
kostnad så kommer denne inte köpa en försäkring för att skydda sig mot den. Denna individ 
kan uppfatta sin förväntade förlust lägre än vad försäkringsbolaget gör. I sådant fall kommer 
försäkringen också uppfattas som dyr relativt mot risken som individen uppfattar. Om en 
individ i stället skulle uppfatta sin risk för en viss förlust som högre än vad försäkringsbolaget 
gör så kommer också försäkringspremien uppfattas som billigt och därmed ökar också 
konsumtionen av den. När den ena parten, försäkringsobjektet, vet mer om sin situation och 
risk än vad den andra parten, försäkringsbolaget, vet så uppstår adverse selection. Det kan 
till exempel vara så att en privatperson brukar köra väldigt fort med sin bil och därmed ökar 
sin risk för att råka ut för en olycka.  Försäkringsbolaget kan ej kontrollera om denna individ 
kommer köra fort och kan därför erbjuda denna individ en lägre försäkringspremie än vad 
som reflekterar individens förväntade förluster.83 
  
Slutligen skiljer sig hur ickemonetära förluster påverkar efterfrågan av försäkringsskydd 
jämfört med monetära förluster. Som ett exempel kan nämnas skadestånd om en vara skulle 
visa sig skada en individ. Om till exempel en snöslunga skulle skada en individ så kan denne 
kräva pengar som kompensation för skadan utan att ha betalat för försäkringsskydd. I detta 
fall kan individen, om så krävs, inleda ett rättegångsförfarande för att på så sätt bli 
kompenserad för det lidande som en skada på kroppen kan medfölja. Ett annat exempel kan 
vara livsförsäkring för en förälders barn. I stället för att kompenseras om barnet skulle dö så 
försöker föräldern hindra barnet att utsättas för en sådan olycka genom till exempel 
cykelhjälm, staket ut mot vägen, hinder för trappan och så vidare. Föräldern föredrar att ha 
pengar när barnet lever och med dem minska risken i stället för att kompenseras när olyckan 
väl varit framme. Monetära förluster minskar en individs förmögenhet men det behöver inte 
ickemonetära förluster göra. Därför uppfattas monetära förluster som en större förlust än 
vad ickemonetära gör.84 
 

3.4 HUR FÖRSÄKRINGSBOLAGEN BESTÄMMER PREMIEN 

Enligt (Risk management & insurance) krävs det två saker för att ett försäkringsbolag skall 
vilja erbjuda ett skydd: 

1. Att premien är tillräcklig för att täcka förväntade- och administrativa kostnader, 

2. Att försäkringsbolaget erhåller en vinst för att kompensera för kostnaden av att 

tillhandahålla det nödvändiga kapitalet som grund till försäkringsskyddet. 
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Den premienivå som täcker försäkringsbolagets förväntade kostnader och ger dess ägare en 
tillräcklig avkastning på kapital kallas för skälig premie. Den skäliga premien är den premie 
som försäkringsbolagen skulle kräva i en perfekt konkurrenskraftig marknad. Premien 
bestäms av i huvudsak fyra olika kategorier: 

- Förväntade skadekostnadskrav 

- Investeringsinkomst 

- Administrativa kostnader 

- Rättvis/lagom premienivå 

Förväntade skadekostnadskrav handlar om vad konsumenten måste betala i premie för att 
erhålla en försäkring och är det som kommer att diskuteras framöver. De tre andra 
punkterna ovan handlar om försäkringsbolagets förutsättningar för att kunna erbjuda en viss 
premie, vilket är oväsentligt för denna studie.85 
 

3.5 FÖRVÄNTADE SKADEKOSTNADSKRAV & ÅTSKILLNAD MELLAN OLIKA 
INDIVIDER 

Köpare av försäkringar kan delas in i två grupper, homogena köpare och heterogena köpare. 
Anta att alla i en grupp köpare har 15 % sannolikhet att förlora 1000kr och 85 % sannolikhet 
att inte förlora någonting. Eftersom köparna har lika förutsättningar att förlora så är de så 
kallat homogena. Anta vidare att de homogena köparna är oberoende av varandra på så sätt 
att den enes förlust inte påverkar den andres. I detta fall skulle försäkringsbolaget kräva 
150kr (0,15 * 1000kr + 0,85 * 0kr) i försäkringspremie. Försäkringsbolaget vet att de 
förväntade kostnaderna som försäkringsbetalarna kommer vilja kompenseras för är i 
genomsnitt 150kr. Detta på grund av att lagen om stora siffror86 föreligger samt att 
förlusterna inte påverkar varandra . Om försäkringsbolaget kräver 150kr av varje 
försäkringsobjekt så kommer de kunna täcka allas behov. Skulle de genomsnittliga 
kostnaderna uppgå till 200kr i stället för 150kr så skulle också premien öka från 150kr till 
200kr.87 
 
Anta nu i stället att det finns heterogena köpare vilka har olika förutsättningar att förlora. Låt 
dessa försäkringsobjekt benämnas som skateboard åkare och bokmalar. Bokmalarna har en 
förväntad förlust á 100kr och skateboard åkarna har en förväntad förlust á 200kr. För 
enkelhetens skull anta att lagen om stora siffror föreligger samt att det är lika många 
bokmalar som skateboard åkare. Anta vidare att det finns ett försäkringsbolag vid namn ”lika 
för alla” som inte känner till vilka individer som tillhör vilken riskgrupp och därför kräver 
150kr i premie av alla dessa köpare. Då skulle ”lika för alla” förväntas förlora 50kr på alla 
skateboard åkare, i förväntade kostnader, och tjäna 50kr på alla bokmalar.  Företaget skulle 
alltså gå jämnt ut. Anta nu att ett nytt försäkringsbolag träder in på marknaden. Detta 
försäkringsbolag kan till ingen kostnad ta reda på vilka köpare som är bokmalar och vilka 
som är skateboard åkare. I och med att det nya försäkringsbolaget ”noga urval” vet att de 
förväntade kostnaderna är 200kr för skateboard åkare och 100kr för bokmalar kan de 
erbjuda grupperna olika premier. Bokmalarna kan erbjudas en försäkring med en premie 
under 150kr, alltså mindre än vad ”lika för alla” erbjuder, och ingen eller en premie á 200kr 

                                                
85 Harrington & Niehaus, s. 134-135 
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eller över för skateboard åkarna. Vad skulle hända i detta fall? Bokmalarna skulle i detta fall 
välja ”noga urval”s lägre premie som i sin tur skulle tjäna pengar på dessa så länge premien 
överstiger 100kr. För bolaget ”lika för alla” skulle det alltså bara finnas skateboard åkare kvar 
som köpare av försäkringar. Vilket skulle medföra en ökning av premien för att kunna täcka 
”lika för alla”s förväntade kostnader.88 
 
Fenomenet kallas för adverse selection vilket kan översättas till svenska som, ett ogynnsamt 
urval. Adverse selection definieras i boken Risk management & insurance som tendensen att 
köpare med höga förväntade kostnader köper mer försäkringsskydd medan köpare med låga 
förväntade kostnader köper mindre försäkringsskydd, när de får betala samma premie. 
Genom att identifiera låg- och högriskköpare kan ett försäkringsbolag tjäna pengar så länge 
ingen annan aktör gör detsamma. De försäkringsbolag som misslyckas med att klassificera 
köpare i olika grupper kommer att förlora pengar på grund av fenomenet adverse selection. 
Detta leder till en grundläggande princip om försäkringspremier. I konkurrenskraftiga 
marknader kommer skillnader i förväntade skadekostnadskrav bland konsumenter 
producera skillnader i premier bland konsumenter, så länge tre villkor håller: 

1. Försäkringsbolag vill tjäna pengar eller åtminstone undvika att förlora dem, 

2. Köpare av försäkringar kommer generellt sett föredra försäkringar med låga premier 

för en given nivå av kvalité på skyddet, 

3. En eller flera försäkringsbolag kan förutse skillnader i förväntade skadekostnadskrav 

bland konsumenter till en rimligt låg kostnad.89 

 
När skillnader i förväntade skadekostnadskrav är kända kommer konkurrens, 
vinstmaximering och konsumenters önskan efter låga premier leda till kostnadsbaserad 
prissättning. Med kostnadsbaserad prissättning menas premier som överrensstämmer med 
förväntade skadekostnadskrav för varje köpare. I praktiken är det omöjligt för 
försäkringsbolag att använda en kostnadsbaserad prissättning för varje individ på grund av 
kostnaderna för informationsinsamling. I stället får de beräkna prissättningen utifrån 
förväntade kostnadskrav så länge informationen för att kunna göra detta inte är för hög. Om 
kostnaden av att samla in information överstiger nyttan av det så kommer 
försäkringsbolagen förlora på att använda kostnadsbaserad prissättning. Processen där 
försäkringsbolagen uppskattar de förväntade skadekostnadskraven och kräver premier som 
varierar med dessa kallas för risk klassificering.90 
 

3.6 RISK KLASSIFICERING & INNEBÖRDEN FÖR INDIVIDEN 

Enligt boken (Risk management & insurance) följer tre olika generella effekter av att 
klassificera: 

1. En omfördelning av förmögenhet. (I tidigare nämnt exempel skulle bokmalar tjäna på 

en lägre premie medan skateboard åkare skulle behöva betala högre premier), 

2. En förändring i beteende (fler skateboard åkare kanske blir bokmalar), 

3. Införandet av klassificeringskostnader (försäkringsbolagens försök att identifiera 

bokmalar kan bli kostsamt). 
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Omfördelningseffekter av klassificering sker när lågriskköpare, bokmalar, och högriskköpare, 
skateboard åkare, som tidigare betalat lika stor premie nu betalar olika stor premie på grund 
av klassificeringen. Bokmalarna tjänar på detta då de får betala mindre för samma skydd 
medan skateboard åkarna förlorar på det då de får betala mer för samma skydd. Skulle det 
vara omöjligt, för kostsamt eller inte tillåtet för försäkringsbolag att klassificera de som vill 
teckna försäkring så skulle högriskköparna tjäna på detta medan lågriskköparna skulle 
förlora i form av högre premiebetalningar.91 
  
Beteendeeffekter av klassificering kan visa sig genom att skateboard åkare väljer att bli 
bokmalar då de efter att klassificering skett får betala en högre försäkringspremie. Innan en 
klassificering skett får bokmalar betala 150kr i premie vilket inte reflekterar deras 
skadekostnadskrav á 100kr mot försäkringsbolaget. Skateboard åkarna får också betala 
150kr i försäkringspremie vilket heller inte det reflekterar deras skadekostnadskrav á 200kr. 
Om ett försäkringsbolag klassificerar dem så att bokmalar får betala 100kr och skateboard 
åkare får betala 200kr i försäkringspremie kommer skateboard åkarna alltså få betala hela 
kostnaden för deras riskfyllda beteende. Innan klassificeringen betalade bokmalarna hälften 
av skateboard åkarnas premie á 50kr (150-100kr). I och med att de får betala hela kostnaden 
för sitt beteende själva, 200kr i stället för 150kr, kommer bara de som verkligen tycker att 
kostnaden av aktiviteten understiger värdet av att utföra den. Det blir färre högriskköpare 
genom klassificering då beteende förändras bland samhällsgrupper. Genom att kräva högre 
försäkringspremie av högriskköparna kommer dessa försöka att reducera sina kostnader 
genom att minska utförandet av den riskfyllda aktiviteten samt öka sina säkerhetsåtgärder. 
Om premien för försäkringen är lägre än det förväntade skadekostnadskravet är kommer 
incitamenten, att minska kostnaden av risk, att minska. Beteendeförändringar sker dock i 
olika utsträckning beroende på vilka samhällsgrupper som påverkas. Högre 
försäkringspremier för till exempel liv- och hälsoförsäkringar kommer kanske, eller inte alls, 
ändra på det faktum att olika personer, med olika gener, är sjuka olika mycket. Vidare kan en 
minskning av försäkringspremien, för högriskköpare, ändra deras beteende på så sätt att de 
köper mer försäkringsskydd. Denna förändring av mängden försäkringsskydd som köps kan 
öka kostnaden av risk genom: 

1. Att öka kostnaden av den resterande osäkerheten för lågriskköpare som köper 

mindre försäkringsskydd på grund av den uteblivna klassificeringen, 

2. Att minska incitamenten för högriskköpare att försöka minska sina förväntade 

kostnader.92 

 
Kostnaden av att klassificera är pengar som försäkringsbolagen spenderar för att samla in 
och värdera information om i vilken riskgrupp en individ tillhör. För att det ska vara lönsamt 
för ett försäkringsbolag att klassificera köpare av försäkringar måste kostnaden av det inte 
överstiga nyttan, det vill säga kostnaden av klassificering får ej kosta mer än vad den smakar. 
Anta att, för tidigare nämnda försäkringsbolagen ”lika för alla” och ”noga urval”, kostnaden 
av klassificera uppgår till 25kr. ”Lika för alla” har inte klassificerat men ”Noga urval” har gjort 
det. Skateboard åkarna, med ett förväntat skadekostnadskrav á 200kr skulle bli erbjudna just 
200kr i försäkringspremie av ”Noga urval” medan ”Lika för alla” skulle erbjuda en 
försäkringspremie á 150kr. Samtidigt erbjuder ”Noga urval” en försäkringspremie á 125kr 
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(100kr i förväntat skadekostnadskrav + 25kr i klassificeringskostnad) till bokmalarna medan 
”Lika för alla” erbjuder en försäkringspremie á 150kr. Bokmalarna väljer då den billigare 
premien á 125r i stället för ”Lika för alla”s premie á 150kr. I detta fall har 
klassificeringskostnaden inte gett mer nytta än vad den kostat eftersom ”Noga urval”s 
erbjudande till bokmalarna är 25kr lägre än innan med erbjudandet till skateboard åkarna är 
50kr högre än innan. För att klassificering skall ge mer nytta än vad den kostar måste den 
vara relativt billig eller förändra beteendet utifrån premier genom försiktighetsåtgärder, 
reducerad nivå av riskfyllda aktiviteter eller mer försäkringsskydd köpt.93 
 

3.7 METODER FÖR RISKHANTERING & KOSTNADER AV DET 

Enligt (Risk management & insurance) finns det tre stycken huvudmetoder för att hantera 
risk: 

1. Förlusthantering, 

2. Förlustfinansiering, och 

3. Intern riskreducering 

Förlusthantering handlar för en individ om att reducera de förväntade 
förlusterna/kostnaderna genom att reducera frekvensen av förluster eller storleken av dem. 
Handlingar som huvudsakligen minskar frekvensen av förluster kallas ofta 
förlustförebyggande åtgärder och handlingar som minskar storleken av dem kallas ofta 
förlustreducering. Som exempel på förlustförebyggande handlingar kan vara att låsa in sina 
värdesaker i ett kassaskåp och ett exempel på förlustreducering kan vara att skaffa en 
brandsläckare utifall en brand skulle utbryta. För en individ kan förlusthantering också ses 
som att reducera mängden av riskfyllda aktiviteter och öka försiktighetsåtgärderna mot 
förluster som följer av den riskfyllda aktiviteten. En individ kan minska mängden av riskfyllda 
aktiviteter genom att antingen inte delta i den lika ofta eller att inte delta i den alls. Det kan 
till exempel vara att använda flyg som transportmedel. Vidare kan man öka 
försiktighetsåtgärderna genom att till exempel bara flyga med kända och mer säkra flygplan 
eller genom att utbilda sig själv och därefter flyga planet själv och därmed ha kontroll över 
händelserna.94 
  
Förlustfinansiering handlar för en individ om att antingen finansiera förlusten själv eller att 
köpa försäkringsskydd. Om man som individ ska finansiera förlusten själv måste man spara 
pengar när en förlust inte inträffar för att sedan kunna finansiera den, när den inträffar, med 
de sparade pengarna. Den andra metoden är att köpa försäkringsskydd och därigenom skifta 
risken från individen till försäkringsbolaget mot en viss summa pengar som kompensation, 
nämligen försäkringspremien.95 
  
Intern riskreducering handlar för en individ om att skaffa information för att på så sätt 
minska sin egen risk. Ett exempel på detta kan vara att ta reda på huruvida det kommer vara 
halt på vägarna under morgondagen eller inte och handla därefter. Individen kan då 
exempelvis sätta på vinterdäck om det skulle vara halt och därigenom minska risken för att 
till exempel köra av vägen.96 
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Enligt Risk management & insurance gör individer olika avväganden mellan kostnaden av 
risken och kostnaden av att hantera och/eller reducera den. Som exemplet med meteoriten, 
som eventuellt skulle krascha där ett av husen stod, så gör individen en avvägning mellan 
direkta samt indirekta kostnader och att sälja huset eller köpa en försäkring. Vidare måste 
individen göra en avvägning mellan förlusthantering och kostnaden av att inte göra någon 
förlusthantering. Avvägning mellan förlustfinansiering, till exempel köpa försäkringsskydd, 
och kostnaden av detta. En individ måste även göra en avvägning mellan fördelarna med att 
skaffa sig mer information, om till exempel vägförhållanden, och kostnaden av detta, till 
exempel tidsåtgången. I vilken utsträckning en individ vill hantera och bära kostnaderna av 
risk beror på hur risk avert en individ är. En risk avert person är mer villig att bära kostnader 
av riskhantering än vad en risk neutral och risk älskande individ är.97 

4. VAD ANDRA ARBETEN BIDRAR MED TILL ÄMNET 

Genom att söka efter andra arbeten och papers med sökord såsom: Försäkring, risk, moral hazard, adverse 
selection, informationsasymmetri, asymmetric information, ledde till att jag fann några intressanta arbeten och 
undersökningar som kan ge mer tyngd till mina diskussioner och slutsatser. Jag redogör för några av dessa 
nedan. 

 

4.1 ”ATT FÖRSÄKRA ELLER INTE FÖRSÄKRA – DET ÄR FRÅGAN” 

(En studie av försäkring ur ett aktieägarperspektiv) 
Syftet med denna uppsats var att utifrån finansiell teori analysera passagerarflygbolagens 
användning av försäkring som riskhanteringsmetod. 
Även om denna uppsats inriktade sig på passagerarflygbolag så kan resultaten av arbetet 
kopplas till individnivå eftersom det är individer som tagit beslutet inom 
passagerarflygbolagen. Arbetet innehåller bland annat slutsatser om vilka huvudsakliga 
risker passagerarbolagen försäkrar sig mot och vilka motiven är bakom detta.98 
  
Det finns två kategorier av risker som dessa bolag försäkrade sig emot och dessa var risker 
med låg sannolikhet för förlust men med höga kostnader samt risker med hög sannolikhet 
för förlust men med låga kostnader. Författarna såg att det var främst de riskerna med låg 
sannolikhet för förlust men med höga kostnader som bolagen försäkrade sig emot. Vidare 
väljer passagerarflygbolagen att själva bära risken vid risker som medför relativt låga 
kostnader. Ett av motiven bakom valet att försäkra sig var på grund av risken att hamna i en 
obeståndssituation, vilket på individnivå kan tolkas som oviljan att förlora sin förmögenhet. 
Ett annat motiv som påverkade försäkringsbesluten var premiekostnaderna. Om 
premiekostnaderna var för höga så valde de bort vissa försäkringar vilket är i linje med hur 
individer agerar i sina konsumtionsval vad gäller utbud och efterfrågan.99 
 

4.2 ”SKILLNADER I RISKTAGANDE HOS FONDSPARARE I EN AV SVERIGES 
STORBANKER” 

Huvudsyftet med studien var att undersöka om risktagandet hos svenska fondsparande, i en 
av Sveriges storbanker, skiljde sig åt mellan olika län och kommuner. Denna uppsats inriktar 
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sig på svenska fondsparare och berör konsumtionen av fondsparande utifrån ett geografiskt 
perspektiv. Resultaten av arbetet kan tolkas från ett individuellt och ett geografiskt 
perspektiv. Arbetet innehåller bland annat slutsatser om skillnader i risktagande mellan män 
och kvinnor, yngre och äldre, samt mellan geografiska lägen.100 
  
Kvinnor är mindre riskbenägna än män. Äldre investerare är mindre riskbenägna än yngre 
investerare och en av orsakerna kan vara att de äldre inte kan eller orkar sätta sig in i den 
finansiella världen. Detta kan tolkas som att äldre individer inte orkar se över sitt 
försäkringsskydd lika mycket som yngre. Dock skiljer sig fondsparande väsentligt mot 
försäkringsskydd i och med att den finansiella världen är mer föränderlig. Vidare är en 
slutsats av arbetet att människor som bor i storstäder är mer riskbenägna än människor som 
bor i mindre städer samt på landsbygden. En direkt jämförelse med Gävle kommuns inre 
stadskärna som ”storstäder” och resterande områden och landsbygd som ”mindre städer 
och landsbygd” torde inte vara korrekt. Dock kan det ge en fingervisning om hur det 
förhåller sig mellan landsbygd och i städer.101 
 

4.3 ”INDIVIDUAL MANDATES IN INSURANCE MARKETS WITH ASYMMETRICAL 
INFORMATION” 

Syftet med uppsatsen var bland annat att använda en teoretisk modell från 
försäkringsmarknaden för att visa vilka jämvikter som kan uppstå och hur asymmetrisk 
information kan påverka dessa. Arbetet handlar huvudsakligen om att använda en 
Rothschild och Stiglitz-modell för att diskutera olika jämvikter genom individuella avtal och 
hur asymmetrisk information som grund för adverse selection kan leda till en minskning av 
försäkringsskydd på marknaden. Vidare söker författaren svar på varför det finns en 
avsaknad av försäkringsskydd före hälsoreformen i Massachusetts, USA. Resultatet av 
arbetet visar på att det bara finns två jämvikter för en försäkringsmarknad som lider av 
adverse selection så länge det inte finns fördelaktigare försäkringskontrakt genom att bryta 
denna jämvikt. Om ett kontrakt är fördelaktigt att bryta beror på hur många låg- och 
högrisktagare det finns på marknaden vilket också förklaras i min studie.102 

 

4.4 ”UNDERSÖKNING AV EN AKTÖR PÅ FÖRSÄKRINGSMARKNADEN I GÄVLE 
KOMMUN” 

Enligt en undersökning från Trygg-Hansa glömmer svenskar att uppdatera sina försäkringar 
när det sker förändringar i livet. Detta betyder att individer med otillräckligt försäkringsskydd 
riskerar att inte vara rätt försäkrade när väl olyckan är framme. Vidare betalar många för 
mycket i premier. Det kan till exempel visa sig genom att man blir sambo, skaffar barn eller 
renoverar sitt hus. På grund av detta lanserar Trygg-Hansa en rätt-försäkrad-garanti som 
skall se till att kunder varken ska vara under- eller överförsäkrade. Garantin skall ge ett 
komplett försäkringsskydd även om individen glömt meddela förändringarna i 
levnadsförhållanden till Trygg-Hansa. Dessutom justeras premien ned och återbetalas 
retroaktivt, det vill säga i efterhand, om man exempelvis blivit färre i hushållet eller kör sin 
bil mindre än planerat.103 
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4.5 ”UNDERSÖKNINGARNA AV LEVNADSFÖRHÅLLANDEN, ULF” 

Enligt en undersökning utförd av statistiska centralbyrån, som sker kontinuerligt med några 
års mellanrum, finns det skillnader i hur olika individer har tillgång till hemförsäkring. 
Hemförsäkringar får alla individer teckna utan förbehåll och denna undersökning är därför 
en bra värdemätare för att belysa skillnader i risktagande bland individer beroende på flera 
bakomliggande variabler. Dessa variabler är bland annat sådan som ingår i min egen studie 
såsom, ålder, utbildning, inkomst, boende, boendeförhållanden, med mera. ULF är en bra 
värdemätare för att se om mina resultat är av god validitet eftersom risktagande bland 
Sveriges individer mycket väl kan återspegla sig bland olika områden inom en kommun.104 
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5. PRESENTATION AV DATA & ANALYS 

Här följer en redogörelse för resultaten av chitvå-testen samt för övriga intervjufrågor som ej kunde testas. 
Testen samt korstabellerna, vilka är numrerade, återfinns i bilaga 1 varför endast svaren och en kort diskussion 
av dem följer i detta avsnitt. 

 
Inför hypotesprövningarna: 

Signifikansnivå 10 % 5 % 2,5 % 1 % 

Frihetsgrader     

1 2,706 3,841 5,024 6,635 

2 4,605 5,991 7,378 9,210 

3 6,251 7,815 9,348 11,345 

4 7,779 9,488 11,143 13,277 

Tabell 1: Siffertalen med decimaler är de så kallade kritiska värdena (chi-sq). För att nollhypotesen om 
oberoende mellan kolumnerna skall förkastas måste testets chi-sq överstiga det kritiska värdet på den utvalda 
signifikansnivån. Signifikansnivån uttryckt i procent kan ersättas med ett P-värde vilket motsvarar procenten i 
decimalform, t.ex. 0,1, 0,05. Ett P-värde av 0,1 innebär att nollhypotesen förkastas om testets P-värdet är 
lägre.105 
 
För samtliga test har en nollhypotes och en mothypotes ställts upp: 
H0: Det råder oberoende mellan variablerna 
H1: Det råder ett beroende mellan variablerna 
 
Test 1, 2, 3 Område – Konsumtion av försäkringar 

 1 Chi-Sq = 0,756; DF = 1; P-Value = 0,385 

 2 Chi-Sq = 1,052; DF = 1; P-Value = 0,305 
 3 Chi-Sq = 0,000; DF = 1; P-Value = 1,000 

 
Genom att jämföra chitvå-testets värden med tabell 1 kan man snabbt konstatera att 
nollhypotesen ej går att förkasta vad gäller område kontra konsumtion av försäkringar. Det 
föreligger följande inget beroende mellan område och konsumtion av försäkringar. En 
fingervisning utifrån testen skulle dock kunna sägas vara test 3 av områdesparen, 
centrum/öst vs. norr/söder-väst, vilket ger ett perfekt oberoende mellan områdena. En fri 
tolkning är att centrum/öst och norr/söder-väst tycks vara mest lika varandra tillsammans 
vad gäller konsumtionen av försäkringar. 
 
Test 10, 11, 12 Område – konsumtion av tilläggsförsäkringar 

 10 Chi-Sq = 0,268; DF = 2; P-Value = 0,874 

 11 Chi-Sq = 1,336; DF = 2; P-Value = 0,513 

 12 Chi-Sq = 0,327; DF = 2; P-Value = 0,849 
 
Vad gäller de olika områdesparen vs. konsumtion av tilläggsförsäkringar så visar detta chi-
två-test i likhet med testet för konsumtion av försäkringar ungefär liknande resultat. 
Nollhypotesen kan återigen inte förkastas. Dock tycks testet till skillnad från test 1,2 och 3 
peka mot att områdesparen är mer spridda vad gäller konsumtionen av tilläggsförsäkringar. 
Dock finns det inget sambandsmått som kan styrka detta. 

                                                
105 www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3674.htm 

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3674.htm


40 

 

Test 19, 20, 21 Område – Nyttjande av försäkringar 
 19 Chi-Sq = 0,095; DF = 2; P-Value = 0,954 

 20 Chi-Sq = 0,340; DF = 2; P-Value = 0,844 

 21 Chi-Sq = 2,149; DF = 2; P-Value = 0,342 

 
Återigen kan chitvå-testet ej förkasta nollhypotesen om oberoende mellan variablerna 
områdestillhörighet vs. Nyttjande av försäkringar. Det starkaste sambandet, som dock ej 
statistiskt kan verifieras, är mellan centrum/öst och norr/söder-väst. 
 
Om man ser till vad tidigare undersökningar såsom ”skillnader i risktagande hos fondsparare 
i en av Sveriges storbanker” påvisat kan centrum tänkas innehålla fler risktagande individer 
som därmed konsumerar mindre försäkringsskydd. Motsatsen gäller då för landsbygd och 
yttre områden. Om man ser till de områdespar med centrum som ett av dem så visar antalet 
försäkringar och tilläggsförsäkringar som konsumerats inte detta. Antalet påverkas dock av 
hur många som svarat inom de olika områdena. Centrum och söder-väst har flest 
respondenter och dessa två tillsammans innehåller följaktligen flest konsumerade 
försäkringar och tilläggsförsäkringar. 
 
Test 4, Förvärvsinkomst – Konsumtion av försäkringar 
Test 13, Förvärvsinkomst – Konsumtion av tilläggsförsäkringar 
Test 22, Förvärvsinkomst – Nyttjande av försäkringar 

 4 Chi-Sq = 1,244; DF = 2; P-Value = 0,537 

 13 Chi-Sq = 8,820; DF = 4; P-Value = 0,066 

 22 Chi-Sq = 2,886; DF = 4; P-Value = 0,577 

 
Vad gäller förvärvsinkomst kan test 13 vid en första anblick tyckas vara statistiskt signifikant 
på nivån 10 %. Dock dras både test 13 och test 22 med en eller flera celler som ej har mer än 
5 i förväntade frekvenser. Detta gör att dessa test ej kan tolkas korrekt enligt teorin. För test 
4 som kan tolkas korrekt så gäller att nollhypotesen inte kan förkastas. Det föreligger 
därmed inget beroende mellan förvärvsinkomst och konsumtion av försäkringar. 
Konsumtionen påverkas av flera saker. Bland annat av vilken premiebelastning försäkringen 
har, om individen är risk avert eller inte, om individen har sett över sitt skydd och anpassat 
det efter sin inkomst eller inte och så vidare.  
 Enligt Trygg-Hansas undersökning glömmer var fjärde svensk att uppdatera sitt 
försäkringsskydd när förändringar sker i livet. Detta kan mycket väl bidra till att skillnaderna 
inte är så stora. Ju mer individer anpassar sitt försäkringsskydd efter sin inkomst desto mer 
korrekt blir också analysen av det. Vidare är individer risk averta av sin natur och det bidrar 
till att flera individer konsumerar mycket försäkringsskydd utan att kanske veta hur mycket 
skydd de behöver. Under telefonintervjuerna uppmärksammade jag även att flera individer 
var dubbelförsäkrade. Vidare kan det faktum att konsumtion av försäkringar innehåller till 
stora delar endast grundskydd, det vill säga försäkringar som var man bör ha enligt 
försäkringsbolagen. Detta bidrar till att skillnaderna blir mindre. Enligt ”undersökningarna av 
levnadsförhållanden, 2006/2007” återfinns endast en markant skillnad mellan de med lägst 
disponibel inkomst och resten vad gäller försäkringsskydd i form av hemförsäkring. Dock bör 
man vara restriktiv vid jämförelse då jag mätt förvärvsinkomst. I test 13 ser man dock en 
tendens att de individerna med lägre förvärvsinkomst konsumerar färre tilläggsförsäkringar 
än resten.  Slutligen kan dikotomiseringen av variablerna mycket väl bidragit till att viktiga 
specifika egenskaper hos individerna vad gäller konsumtionen fallit bort. 
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Test 5, Ålder – Konsumtion av försäkringar 
Test 14, Ålder – Konsumtion av tilläggsförsäkringar 
Test23, Ålder – Nyttjande av försäkringar 

 5 Chi-Sq = 0,746; DF = 2; P-Value = 0,689 

 14 Chi-Sq = 17,121; DF = 4; P-Value = 0,002 

 23 Chi-Sq = 7,771; DF = 4; P-Value = 0,100 

 
Återigen dras två test, 14 och 23, med en eller flera celler som ej har mer än 5 i förväntade 
frekvenser. Detta gör att dessa test ej kan tolkas korrekt enligt teorin. För test 5 som kan 
tolkas korrekt gäller att nollhypotesen inte kan förkastas. Dock ger test 14, som endast har 
en cell med lägre förväntat frekvens än 5 nämligen 4,24, en fingervisning om att det finns ett 
beroende mellan ålder och konsumtion av tilläggsförsäkringar redan på 1 % signifikansnivå. 
Ser man dock till individens risker som bland annat är fluktuationer av intäkter, 
ansvarsrisker, medicinska kostnader, fysiska tillgångar så bör dessa vara som störst i 
mellersta vuxenåldern. Personer i tidig och sen vuxenålder har inte samma risker som till 
exempel en barnfamilj eller samboende varför konsumtionen av tilläggsförsäkringar mycket 
väl kan följa av just åldern. Vidare uppfattas monetära förluster högre än vad icke-monetära 
förluster gör. För individer i mellersta vuxenåldern som har många tillgångar kan därför 
konsumtionen vara högre än bland yngre och äldre. 
 Vidare kan den indirekta risken påverka konsumtionen då individer i mellersta 
vuxenåldern mycket väl kan tänkas påverkas mest av indirekta förluster. Med mer 
konsumerat försäkringsskydd kan också mer nyttjande av försäkringar följa. Dock ser man till 
antalet nyttjanden i test 23 att det ej tycks skilja sig mellan olika åldrar. Dock är detta rent 
spekulativt då inget sambandsmått styrker detta. Att äldre är mer riskbenägna än yngre 
enligt ”skillnader i risktagande i en av Sveriges storbanker” kan inte tillmätas stor betydelse 
här. Snarare gäller det motsatta om man ser till bilkörning bland yngre och äldre.  
 
Test 6, Boende – Konsumtion av försäkringar 
Test 15, Boende – Konsumtion av tilläggsförsäkringar 
Test 24, Boende – Nyttjande av försäkringar 

 6 Chi-Sq = 0,197; DF = 2; P-Value = 0,906 

 15 Chi-Sq = 14,166; DF = 4; P-Value = 0,007 
 24 Chi-Sq = 6,763; DF = 4; P-Value = 0,149 

 
För boende visade sig alla chitvå-test vara behäftade med för låga förväntade frekvenser. 
Dock kan framförallt konsumtionen av tilläggsförsäkringar återigen ge en fingervisning om 
beroendet mellan boende och konsumtionen. Enligt ”undersökningar om 
levnadsförhållanden 2006/2007” har individer i småhus en markant högre tillgång till 
hemförsäkringar än vad individer i lägenheter har. Hemförsäkring är dock inte en 
tilläggsförsäkring och kan därför inte tolka risktagandet korrekt. Dock ger det en 
fingervisning om risktagandet bland individer. Om man gör en dikotomisering och därmed 
slår ihop villor med radhus och övrigt är konsumtionen av försäkringar högre till antal än 
bland de som bor i lägenheter. Dock finns inget sambandsmått som påvisar detta och antalet 
respondenter inom olika områden bidrar också. Slutligen visar antalet nyttjande av 
försäkringar bland olika boenden att lägre nyttjande är lika vid lägre antal medan nyttjandet 
skiljer sig stort vid större volymer. Dock är individer som bor i villor, radhus och övrigt något 
fler än de som bor i lägenheter. Det är främst villor som utmärker sig vad gäller nyttjande av 
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högre antal. Sambandsmåttet kan dock inte ge belägg för ett beroende och därför är dessa 
teorier endast av spekulativ karaktär. 
 
Test 7, Boendeförhållande – Konsumtion av försäkringar 
Test 16, Boendeförhållande – Konsumtion av tilläggsförsäkringar 
Test 25, Boendeförhållande – Nyttjande av försäkringar 

 7 Chi-Sq = 5,459; DF = 1; P-Value = 0,019 

 16 Chi-Sq = 7,888; DF = 2; P-Value = 0,019 
 25 Chi-Sq = 5,547; DF = 2; P-Value = 0,062 

 
Vad gäller boendeförhållande är både test 16 och test 25 behäftade med celler med för få 
frekvenser för att kunna göra ett korrekt sambandsmått om oberoende. Dock är test 7 
signifikant på 2,5 % nivån. Att testet är signifikant på 2,5 % nivån betyder att det är mindre 
än 2,5 % risk att slumpen skulle ha orsakat skillnaden i svaren. Det betyder att nollhypotesen 
om oberoende mellan variablerna förkastas. Hur många försäkringar en individ inom Gävle 
kommun beror alltså på vilket boendeförhållande man har, med 2,5 % risk att 
konstaterandet beror på slumpen i urvalet.  
 I ”undersökningarna om levnadsförhållanden, 2006/2007” som förvisso gäller hela riket, 
är liknande konstaterande möjligt. I den undersökningen har ensamstående utan barn och 
ensamstående mindre tillgång till hemförsäkring än vad sammanboende eller ensamstående 
med barn och sammanboende utan barn har. Huruvida individens risker spelar in är svårt att 
säga. Individer utan ansvar för någon annan har bara sig själv att tänka på. Individer med 
sambo eller omvårdnad av barn har flera att tänka på i hushållet. Lägre konsumtion är 
relativt lika mellan olika boendeförhållanden medan skillnaden är markant vid högre 
konsumtion. En anledning till beroendet kan vara hur riskavert en individ är. Individer som 
bara har sig själva att tänka på kan tänkas våga ta mer risker än vad till exempel en 
barnfamilj kan tänkas göra. Där bland annat efterlevnadsskydd torde vara efterfrågat. Vidare 
kan förlustfinansieringen spela en roll. Individer som endast har sig själva att tänka på kan 
tänkas vilja stå för förlusten själv medan barnfamiljer med en möjligen mer ansträngd 
ekonomi kan tänkas vilja konsumera försäkringsskydd i stället. 
 Boendeförhållandets inverkan på konsumtionen av tilläggsförsäkringar kan tänkas följa 
samma mönster som konsumtionen av försäkringar. Endast en cell har en förväntad frekvens 
med mindre än 5. Kollar man på antalet ser sambandet lika ut som för konsumtion av 
försäkringar. Dock ska det påpekas att antalet som är klassificerade som sambo är många 
fler än de som klassificerats som ensamstående. Nyttjandet av försäkringar har ungefär lika 
fördelning som konsumtion av försäkringar och tilläggsförsäkringar. Detta kan tyckas vara 
logiskt. 
 
Test 8, Utbildning – Konsumtion av försäkringar 
Test 17, Utbildning – Konsumtion av tilläggsförsäkringar 
Test 26, Utbildning – Nyttjande av försäkringar 

 8 Chi-Sq = 2,794; DF = 2; P-Value = 0,247 

 17 Chi-Sq = 2,814; DF = 4; P-Value = 0,589 
 26 Chi-Sq = 3,013; DF = 4; P-Value = 0,556 

 
För det första är ingen av de undersökta variablerna tolkningsbara med sambandsmåttet 
eftersom de innehåller celler med färre än 5 förväntade frekvenser. När det gäller 
konsumtion av försäkringar förefaller utfallet på så vis att bland de med högstadieutbildning 
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är det lika många som konsumerar mindre och mer försäkringar. Bland de med 
gymnasieutbildning är det dubbelt så många som konsumerar mer än mindre försäkringar. 
Bland de med högskole-/universitetsutbildning är det fyra gånger så många som konsumerar 
mer försäkringar än som konsumerar mindre. Dock håller ej sambandsmåttet enligt teorin 
och därför är detta endast ett antalsmässigt konstaterande i urvalet. I ”undersökningarna 
om levnadsförhållanden, 2006/2007” är skillnaden mellan rikets individer, vad gäller tillgång 
till hemförsäkring, ej markant. De med förgymnasial utbildning har något mindre tillgång till 
hemförsäkring. Det skulle kunna tänkas att de med högre utbildning har mer 
försäkringsskydd då de är mer medvetna om de risker som finns. Dock kan denna insikt lika 
gärna göra att dessa individer har ett mer anpassat skydd till deras situation vilket gör att 
konsumtionen därmed kan vara lägre. Vad gäller tilläggsförsäkringar är fördelningen över 
utbildningsnivå ungefär lika för både högstadie- och gymnasieutbildning. Fler köper mindre 
skydd än mer. Vad gäller högskole-/universitetsutbildade är fördelningen lika över liten, 
medel och hög konsumtion. Någon närmare tolkning av detta bör ej göras. Att individens 
risker skulle öka i takt med utbildningsnivå anser jag högst osannolikt. Vidare bör 
riskpreferens ej skilja mellan de olika utbildningarna. En möjlig variabel som skulle kunna 
påverka konsumtionen är förvärvsinkomst. Vilket dock ej har påvisats i detta arbete. 
Individer med högre utbildning skulle kunna tänkas ha mer i lön än de utan högre utbildning. 
Dock har detta arbete ej gjort någon skillnad på hur länge sedan det var individerna 
avslutade sina studier och därför blir förvärvsinkomst ej relevant som 
undersökningsvariabel. Nyttjande av försäkringar bör ej skilja sig mellan utbildningsnivåer 
och något sådant samband har ej heller kunnat genomföras med chitvå som sambandsmått. 
 
Test 9, Sysselsättning – Konsumtion av försäkringar 
Test 18, Sysselsättning – Konsumtion av tilläggsförsäkringar 
Test 27, Sysselsättning – Nyttjande av försäkringar 

 9 Chi-Sq = 3,663; DF = 1; P-Value = 0,056 

 18 Chi-Sq = 17,282; DF = 2; P-Value = 0,000 
 27 Chi-Sq = 2,719; DF = 2; P-Value = 0,257 

 
För test 27 går ej nollhypotes att testa då en cell innehöll färre än 5 förväntade frekvenser. 
För både test 9 och test 18 går sambandsmått att utföra. Test 9 är signifikant men dock på 
först på signifikansnivån 10 %. Test 18 däremot är statistiskt signifikant redan på 
signifikansnivån 0,1 % vilket är väldigt bra. Därför kan nollhypotesen förkastas både i test 9 
och 18 men dock med kraftigt skilda signifikansnivåer. Att konsumtion av försäkringar och 
tilläggsförsäkringar skiljer sig åt mellan olika typer av sysselsättning får anses vara logiskt. I 
”skillnader i risktagande hos fondsparare i en av Sveriges storbanker” konstateras att äldre 
är mer risktagande än yngre. Om detta beror på att äldre inte kan eller orkar får lämnas 
osagt. Om detta är arbetsföra människor eller pensionärer får också lämnas osagt. 
 I ”undersökningarna av levnadsförhållanden, 2006/2007” har studerande och långvarigt 
arbetslösa tillgång till hemförsäkring i mindre grad än vad anställda och egen företagare har. 
Vad gäller ålderspensionärer så har dem ungefär lika tillgång som anställda och egen 
företagare. Genom att studera de observerade och de förväntade frekvenserna bland olika 
sysselsättning så ser man att anställda och egen företagare har mer försäkringar i 
förhållande till studerande, arbetslösa och pensionärer. Enligt teorin kan man i stället för att 
konsumera försäkringsskydd använda sig av förlustfinansiering. Detta tycks dock inte vara 
fallet bland de som kan tyckas ha mer pengar, nämligen anställda och egen företagare. Dock 
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blir förlustfinansiering svårtolkat i och med att pensionärer kan sitta inne på mycket 
tillgångar.  För konsumtionen av försäkringar och tilläggsförsäkringar så bör förvärvsinkomst 
ha en inverkan på hur mycket försäkringsskydd som konsumeras. Skillnaderna i 
konsumtionen av tilläggsförsäkringar skulle man kunna tolka som att förvärvsinkomsten har 
en betydelse. Studerande, arbetslösa och pensionärer har ett avtagande antal konsumerade 
försäkringar medan det för anställda och egen företagare i princip är det omvända. En typ av 
tilläggsförsäkring som sannolikt förekommer i större utsträckning bland anställda och egen 
företagare är arbetslöshetskassan, det vill säga försäkring mot inkomstbortfall. 
 
Korstabell 1, Område – Heterogena och homogena grupper 
 Denna korstabell sammanfattar antalet individer som anser sig nyttja sina försäkringar 
mindre, lika eller mer än vad andra gör. Frågan skulle kunna sägas vara något av en 
gissningslek. Dock var idén med frågan inte att ta reda på hur en individ tror sig förhålla sig 
till andra individer utan snarare att ge uttryck för om de anser sig betala premier för att 
andra utnyttjar sina försäkringar. Om man anser sig nyttja sina försäkringar lite i förhållande 
till andra så tolkar jag det som att man anser att andra gagnas av att man själv inte nyttjar 
sina försäkringar. Det vill säga man betalar för de som utsätter sig för risker och/eller fuskar 
till sig utbetalningar med mera. Flera respondenter har nämnt, på mer eller mindre ett 
skämtsamt sätt, att de inte får avkastning på deras satsade kapital. Dock utgår jag ifrån att 
ingen önskat sig att får avkastning då detta i praktiken innebär att en negativ händelse 
inträffar. 
 I korstabell 1 syns klart och tydligt att de flesta anser sig tillhöra en av två eller flera 
heterogena grupper. Närmare bestämt anser sig 46 av 68 individer att de tillhör en grupp 
som nyttjar sina försäkringar mindre i förhållande till andra. 16 av 68 anser sig tillhöra en 
homogen grupp som nyttjar sina försäkringar lika i förhållande till andra. Endast 1 person 
anser sig tillhöra en heterogen grupp som nyttjar sina försäkringar mer än andra. Enligt 
teorin kan de, som anser sig betala för mycket eller betala för andra, välja att inte köpa just 
det försäkringsskyddet vilket i sin tur kan ha påverkat hur mycket försäkringsskydd som 
konsumerats bland respondenterna i denna undersökning. Dock har inget sambandsmått 
kunna användas för denna variabel då de förväntade frekvenserna hade blivit mindre än fem 
i en eller flera celler. Vidare är majoriteten av människor riskaversiva vilket visar sig på sätt 
att man ej utsätter sig för onödiga eller större risker. Detta syns i korstabell 1 då de flesta ej 
anser sig vara risktagande i förhållande till andra och därmed ej nyttjar sina försäkringar i 
större utsträckning än andra. 
 
Korstabell 2, Område – Moral Hazard förutsättning # 1 
Denna korstabell sammanfattar antalet individer som har ändrat sitt beteende, efter att de 
nyttjat en försäkring, för att minska risken att samma sak skall hända igen. Majoriteten av 
respondenterna har inte gjort detta, nämligen 49 av 63. Anledningen till att respondenterna 
endast är 63 i stället för 68 är att det förekommit bortfall på just denna fråga. Detta på grund 
av att de som ej nyttjat en försäkring omöjligt kan svara på denna fråga. Idén med frågan var 
att undersöka huruvida individer, som en gång råkat ut för något negativt och därmed 
nyttjat sitt försäkringsskydd, vidtagit försiktighetsåtgärder för att inte råka ut för samma sak 
igen. Många av de som svarat på denna anser sig själva inte kunnat påverka utfallet vid 
olyckshändelsen och det bör ses som logiskt. Kör man bil och någon kör på en själv är det 
kanske inte mycket att göra. Det de flesta av dessa individer inte tänkt på är att, när det till 
exempel gäller en bilfärd, är att de har många val som skulle kunna påverka utfallet. Till 
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exempel kan de välja att helt avstå från att köra bil och i stället färdas kommunalt. Ett annat 
exempel är när någon råkat ut för en stöld varpå individen kan välja att till exempel inte 
besöka samma turistort igen. Dock skall det sägas att vissa av respondenterna lämnat svar 
där det i princip inte går att undvika det negativa utfallet. 
 En tolkning av resultatet, som i sig inte är ett sambandsmått, är utifrån riskpreferens. 
Om inte alla så är åtminstone majoriteten, av dem som ändrat sitt beteende efter nyttjandet 
av en försäkring, risk aversiva. Men att tolka de individer som ej valt att ändra sitt beteende 
som riskneutrala eller riskälskande vore fel. I stället bör det belysas att det finns olika typer 
av risk aversiva individer inom Gävle kommun. En tänkbar anledning till att majoriteten av 
individerna ej ändrat sitt beteende är på grund av självrisken vilken är tänkt att minska 
förekomsten av moral hazard. Antingen har försäkringsbolagen en relativt låg självrisk eller 
så uppfattar individen den som låg i förhållande till sitt risktagande. Vilket det är, är svårt att 
säga. Dock kan korstabell 3 ge en fingervisning om det i och med att det endast är en individ 
som valt låg/ingen självrisk som det viktigaste när denne konsumerar en försäkring. Dock vill 
lågriskkonsumenter enligt teorin ha en hög självrisk vilket kan vara en av anledningarna till 
att ingen valt det som det viktigaste. 
 
Korstabell 3, Område – Faktorer som begränsar försäkring mot risk 
Denna korstabell sammanfattar vad som är viktigast för individer när de konsumerar 
försäkringsskydd. I korstabellen är det tre alternativ som markant har högst betydelse för 
individen vid konsumtion av försäkringsskydd. Dessa tre är låg premie, omfattningen av 
skyddet samt ha en klar bild om hur, vad och när försäkringsskyddet gäller. Av de två är 
omfattningen av skyddet samt ha en klar bild om, hur, vad och när försäkringsskyddet gäller 
de två klart största variablerna med 27 för den första och 23 för den andra, av totalt 68. Idén 
med frågan var bland annat att mäta hur många individer som har ett högt 
skadekostnadskrav och i och med detta konsumerar en försäkring med låg premie eller 
låg/ingen självrisk. Vidare var idén att mäta vilka individer som är risk aversiva då dessa bör 
föredra en väl täckande utbetalning, en stor omfattning av skyddet, att ha en klar bild om 
hur, vad och när försäkringsskyddet gäller eller något liknande. Bland de som valt 
alternativet annat har bland annat förtroende för försäkringsbolaget framförts. 
 Det tycks som att det är relativt få som valt en låg premie och låg/ingen självrisk. Detta 
kan vara ett resultat av att flest individer har ett lågt skadekostnadskrav i och med att de är 
risk aversiva av sin natur. Följaktligen är det inte helt oväntat att de flesta valt något av de 
tre resterande alternativen. Dock var ett sambandsmått ej möjligt för denna variabel varför 
diskussionen är av ren spekulativ karaktär och inte statistiskt signifikant som ett beroende 
eller oberoende. 
 
Korstabell 4, Område – Förväntat skadekostnadskrav 
Denna korstabell sammanfattar antal individer som uppskattar sannolikheten att behöva 
använda en försäkring i framtiden som liten, medel eller hög. I korstabellen är det två 
alternativ som framträder klarast vilka är liten och medel sannolikhet. Dessa två står för 55 
av de 68 lämnade svaren. Idén med frågan var att låta individerna ge ett mått på hur stort 
skadekostnadskrav de har. De som anser sig ha en stor sannolikhet att behöva använda en 
försäkring i framtiden är troligen de som också kommer utsätta sig för eller kommer bli 
utsatta för större risker. Ett högt skadekostnadskrav kan också tolkas som att de individerna 
tillhör en heterogen grupp av högriskkonsumenter. Det kan vara de som utsätter sig för 
större risker eller de som redan är utsatta för höga risker som till exempel de med sjukdomar 
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och liknande. De 9 individer som svarat att sannolikheten är stor kan troligen tolkas som den 
grupp försäkringsbolagen vill övervaka för att inte drabbas av adverse selection i alltför hög 
grad. Vidare kan dessa individer också tolkas som människor som bidrar till moral hazard. 
Detta kan visas sig genom att de till exempel inte vidtar försiktighetsåtgärder efter att de 
konsumerat försäkringar. Dock var ett sambandsmått ej möjligt för denna variabel varför 
diskussionen är av ren spekulativ karaktär och inte statistiskt signifikant som ett beroende 
eller oberoende. 
 
Korstabell 5, Område – Moral Hazard förutsättning # 2 
Denna korstabell sammanfattar i vilken utsträckning antalet individer anser att 
försäkringsbolagen har koll på om individen beter sig försiktigt eller riskfyllt åt. I korstabellen 
är det ett alternativ som klart skiljer sig från de andra och det är liten. Antalet som valt liten 
är 45 av 68 individer. Lika som med de andra korstabellerna gick det inte att utföra ett 
sambandsmått om beroende och oberoende för denna variabel varför diskussionen får ses 
som spekulativ. Idén med frågan var att undersöka hur övervakade individerna känner sig av 
försäkringsbolagen. Den andra förutsättningen för moral hazard bygger på att individen 
vidtar färre försiktighetsåtgärder när denne inte kompenseras för detta. Det vill säga 
individen ändrar inte sitt beteende mer än nödvändigt då denne ändå bli kompenserad vid 
en negativ händelse. 
 Endast 6 av 68 respondenter ansåg att försäkringsbolagen hade stor koll på huruvida de 
beter sig försiktigt eller riskfyllt åt. I och med att denna undersökning inte tar hänsyn till 
vilket försäkringsbolag individen har blir en tolkning lätt missvisande. Dock skulle de 45 
individer som anser att försäkringsbolagen har liten koll kunna tolkas mer rättvist. De 
individer av dessa som är risk aversiva uppfattar troligen försäkringsbolagens dåliga koll som 
negativt i och med att det leder till homogena grupper vilket i sin tur leder till att 
högriskkonsumenterna betalar lika premie som lågriskkonsumenterna. De som är riskälskare 
bör följaktligen uppfatta detta som positivt. I och med att individerna uppfattar 
övervakningen som låg leder det till att incitamenten till att vidta försiktighetsåtgärder 
minskar, vilken i sin tur leder till att problemet med moral hazard ökar. Slutligen kan 
individernas uppfattning om låg koll från försäkringsbolagens sida leda till 
försäkringsbedrägerier. 
 
Korstabell 6, Område – Moral hazard 
Denna korstabell sammanfattar i vilken utsträckning antalet individer anser att de blir 
kompenserade av försäkringsbolagen för att de beter sig försiktigt åt. Två av alternativen 
skiljer sig markant från övriga och det är liten och medel. Antalet individer som valt 
alternativet liten är 49 och alternativet medel 13, av totalt 68 respondenter. Det har inte 
varit möjligt att utföra ett sambandsmått för denna variabel varför ett uttalande om 
beroende eller oberoende mellan områden ej är möjlig. Därför blir diskussionen av 
spekulativ karaktär. Idén med frågan var att undersöka huruvida individer känner sig 
kompenserade för att de vidtar försiktighetsåtgärder. Denna fråga hör ihop med frågan i 
korstabell 5 på så sätt att individer som känner sig övervakade också bör känna sig tillräckligt 
kompenserade för att vilja fortsätta bete sig försiktigt. Om försäkringsbolagen har koll på 
huruvida individer låser sina cyklar eller ej efter att försäkringen är tecknad men ej 
kompenserar dem för det så kommer de inte att vilja fortsätta med sitt beteende. Om en 
individ inte känner sig kompenserad så kan det betyda att individen uppfattar det som att 
försiktighetsåtgärder som företas mer eller mindre tillfaller försäkringsbolagen. På så sätt 
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ökar också moral hazard i och med individer ej vill företa försiktighetsåtgärder eller bara vill 
företa dem i mindre, kanske obetydande utsträckning. 
 Enligt korstabellen är det bara 4 individer som känner sig kompenserade för sitt 
beteende. De 49 som anser sig bli kompenserade i liten grad kan möjligtvis sluta företa 
försiktighetsåtgärder vilket också leder till att deras skadekostnadskrav ökar. Detta leder i sin 
tur till att försäkringsbolagen måste höja sina försäkringspremier och därmed förstärks 
effekten av moral hazard. 
 

5.1 SAMMANFATTNING AV DATA & ANALYS 

 Av test av område gentemot konsumtion av försäkringar, konsumtion av 
tilläggsförsäkringar samt nyttjande av försäkringar gav alla tre inget upphov till 
statistiskt signifikanta svar. Varför alla nollhypoteser om oberoende får anses gälla. 

 

 Av testen förvärvsinkomst gentemot konsumtion av försäkringar, konsumtion av 
tilläggsförsäkringar samt nyttjande av försäkringar gav alla tre inget upphov till 
statistiskt signifikanta svar. Varför alla nollhypoteser om oberoende får anses gälla. 
Dock var två av testen behäftade med för låga förväntade frekvenser. 

 

 Av testen ålder gentemot konsumtion av försäkringar, konsumtion av 
tilläggsförsäkringar samt nyttjande av försäkringar gav alla tre inget upphov till 
statistiskt signifikanta svar. Varför alla nollhypoteser om oberoende får anses gälla. 
Dock var två av testen behäftade med för låga förväntade frekvenser. 

 

 Av testen boende gentemot konsumtion av försäkringar, konsumtion av 
tilläggsförsäkringar samt nyttjande av försäkringar gav alla tre inget upphov till 
statistiskt signifikanta svar. Varför alla nollhypoteser om oberoende får anses gälla. 
Dock var alla tre testen behäftade med för låga förväntade frekvenser. 

 

 Av testen boendeförhållande gentemot konsumtion av försäkringar, konsumtion av 
tilläggsförsäkringar samt nyttjande av försäkringar gav de två senare inget upphov till 
statistiskt signifikanta svar. Varför två nollhypoteser om oberoende får anses gälla. 
Dock var dessa två test behäftade med för låga förväntade frekvenser. Det första 
testet visade på statistisk signifikans vid signifikansnivån 2,5 % gällande beroende 
mellan boendeförhållande och konsumtion av försäkringar. Därför förkastades 
nollhypotesen om oberoende. 

 

 Av testen utbildning gentemot konsumtion av försäkringar, konsumtion av 
tilläggsförsäkringar samt nyttjande av försäkringar gav alla tre inget upphov till 
statistiskt signifikanta svar. Varför alla nollhypoteser om oberoende får anses gälla. 
Dock var alla tre testen behäftade med för låga förväntade frekvenser. 

 

 Av testen sysselsättning gentemot konsumtion av försäkringar, konsumtion av 
tilläggsförsäkringar samt nyttjande av försäkringar gav det tredje inget upphov till 
statistiskt signifikanta svar. Varför en nollhypotes om oberoende får anses gälla. Dock 
var detta test behäftad med för låga förväntade frekvenser. Det första testet visade 
på statistisk signifikans vid signifikansnivån 10 % gällande beroende mellan 
sysselsättning och konsumtion av försäkringar. Det andra testet visade på statistisk 
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signifikans vid signifikansnivån 0,1 % gällande beroende mellan sysselsättning och 
konsumtion av tilläggsförsäkringar. Därför förkastades två nollhypoteser om 
oberoende. 

 

 Alla övriga intervjufrågor i frågeformuläret testades aldrig för sambandsmått då de 
redan på förhand gav upphov till alltför snedvridna eller för informationsfattiga 
svarskolumner. 
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6. SLUTSATSER 

Nedan följer en kort redogörelse för några av de lärdomar man kan dra av resultaten från avsnitt 5.1 
”sammanfattning av data & analys” samt förslag på vidarestudier. 

 

6.1 LÄRDOMAR FRÅN RESULTATEN 

Först bör det återigen påpekas att chi-två-test ej kan ge förklaring åt orsaken bakom ett 
observerat samband eller ett icke observerat samband. 
 
 Vad gäller område visade resultaten att det ej tycks spela någon roll inom vilket område en 
individ bor i vad gäller konsumtion av försäkringar, tilläggsförsäkringar samt nyttjande av 
försäkringar. Försäkringsbolagen bör därför inte kunna tjäna på att rikta erbjudanden eller 
sin marknadsföring mot ett specifikt område. Vilken förvärvsinkomst en individ har tycks, 
enligt resultaten, inte ha någon effekt vad gäller konsumtionen av försäkringar. För 
försäkringsbolagen tycks det inte vara någon idé att erbjuda mer eller dyrare 
försäkringsskydd till de individer som har mer att spendera. Individer tycks föredra olika 
mycket skydd oberoende av förvärvsinkomst vilket bekräftar teorierna om riskaversion. 
 
Vad gäller konsumtion av försäkringsskydd kontra ålder tycks det ej ha någon effekt på hur 
mycket försäkringsskydd som konsumeras. Att individer i mellersta vuxenåldern rimligtvis 
bör ha mer att försäkra än individer i tidig och sen vuxenålder med få tillgångar kan ej sägas 
gälla. Återigen bör konsumtionen vara ett resultat av riskaversion snarare än ålder. För 
testvariabeln boende finns inga resultat utifrån denna studie varför boende lämnas utan 
vidare. 
 
Vad gäller testet boendeförhållande gentemot konsumtion av försäkringar visade resultatet 
att ett beroende föreligger vid 2,5 % signifikansnivå. Detta tyder på att försäkringsbolagen 
kan handla efter vilket boendeförhållande individer har. Till exempel kan bolagen erbjuda 
mer försäkringsskydd och lösningar till samboende då dessa konsumerar mer. Bolagen kan 
också rikta erbjudanden och lösningar till ensamboende för att öka antalet kunder. Testen 
med utbildning som testvariabel gav inga resultat varför dessa test lämnas utan hänseende. 
 
Vad gäller testen med sysselsättning som testvariabel uppkom två resultat. Sysselsättning 
kontra konsumtion av försäkringar visade på ett beroende mellan variablerna som dock var 
lågt, endast vid 10 % signifikansnivå. Sysselsättning kontra konsumtion av tilläggsförsäkringar 
visade däremot på ett väldigt starkt beroende redan på 0,1 % signifikansnivå. För 
försäkringsbolagen visar resultatet på att studerande, arbetslösa och pensionärer 
konsumerar färre tilläggsförsäkringar jämfört med anställda och egen företagare. Detsamma 
gäller konsumtion av försäkringar men med en lägre säkerhet. Detta resultat kan ej anses 
vara en överraskning utan snarare rimligt och logiskt. Dock kan resultaten ge en vägledning 
åt försäkringsbolag att inte erbjuda tilläggsförsäkringar utan snarare endast försäkringar av 
allmän art till arbetslösa, studerande samt pensionärer. 
 

6.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Först och främst vill jag premiera en ny undersökning av samma karaktär som denna med 
liknande intervjufrågor och liknande hypotesprövning. Dock bör den undersökningen 
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antingen hitta ett sätt för att öka svarsandelen eller ett sätt att omformulera 
intervjufrågorna och därmed öka sannolikheten för att kunna göra sambandsmått. För det 
andra skulle en liknande undersökning vara intressant men med kvantitativa variabler i 
stället för de något informationsfattiga variablerna på nominal- och ordinalskalenivå som 
detta arbete bygger på. 
 Vidare skulle en undersökning inom en annan kommun eller stad kunna vara intressant 
för jämförelse. Dock bör ett varningens finger höjas för den enligt mig knappa teorin som 
finns på området risktagande vad gäller den geografiska aspekten. Förhoppningsvis bidrar 
detta arbete framförallt med själva metoden för datainsamling och de svårigheter som kan 
uppstå gällande färdigt material från företag eller myndighet. Slutligen kan försäkringar ses 
som en sorts ”gamling” där individen eller företaget ”gamblar” med försäkringsbolaget om 
vem som kommer tjäna mest på avtalet. På grundval av detta skulle en undersökning om 
risktagande där spel alternativt någon form av ”gambling” används som riskmått. 
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BILAGA 1 
 
Test 1, Chi-Square Test: Centrum/Norr; Söder-Väst/Öst  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Centrum/Norr  Söder-Väst/Öst  Total 

    1             9              13     22 

              10,68           11,32 

              0,263           0,248 

 

    2            24              22     46 

              22,32           23,68 

              0,126           0,119 

 

Total            33              35     68 

 

Chi-Sq = 0,756; DF = 1; P-Value = 0,385 

 
Test 2, Chi-Square Test: Centrum/Söder-Väst; Norr/Öst  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Centrum/Söder-Väst  Norr/Öst  Total 

    1                  10        12     22 

                    11,97     10,03 

                    0,324     0,387 

 

    2                  27        19     46 

                    25,03     20,97 

                    0,155     0,185 

 

Total                  37        31     68 

 

Chi-Sq = 1,052; DF = 1; P-Value = 0,305 

 
Test 3, Chi-Square Test: Centrum/Öst; Norr/Söder-Väst  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Centrum/Öst  Norr/Söder-Väst  Total 

    1           11               11     22 

             11,00            11,00 

             0,000            0,000 

 

    2           23               23     46 

             23,00            23,00 

             0,000            0,000 

 

Total           34               34     68 

 

Chi-Sq = 0,000; DF = 1; P-Value = 1,000 

 
Test 4, Chi-Square Test: Låg; Medel; Hög  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

         Låg  Medel    Hög  Total 



54 

 

    1      7      7      8     22 

        5,18   7,76   9,06 

       0,642  0,075  0,124 

 

    2      9     17     20     46 

       10,82  16,24  18,94 

       0,307  0,036  0,059 

 

Total     16     24     28     68 

 

Chi-Sq = 1,244; DF = 2; P-Value = 0,537 

 
Test 5, Chi-Square Test: Tidig vuxenålder; Mellersta vuxenålder; Sen vuxenålder  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

            Tidig   Mellersta         Sen 

       vuxenålder  vuxenålder  vuxenålder  Total 

    1           5           8           9     22 

             5,82        8,74        7,44 

            0,116       0,062       0,327 

 

    2          13          19          14     46 

            12,18       18,26       15,56 

            0,056       0,030       0,156 

 

Total          18          27          23     68 

 

Chi-Sq = 0,746; DF = 2; P-Value = 0,689 

 
Test 6, Chi-Square Test: Villa; Lägenhet; Radhus&Övrigt  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Villa  Lägenhet  Radhus&Övrigt  Total 

    1      7        10              5     22 

        7,76      9,71           4,53 

       0,075     0,009          0,049 

 

    2     17        20              9     46 

       16,24     20,29           9,47 

       0,036     0,004          0,023 

 

Total     24        30             14     68 

 

Chi-Sq = 0,197; DF = 2; P-Value = 0,906 

1 cells with expected counts less than 5. 

 
Test 7, Chi-Square Test: Ensamboende; Sambo  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Ensamboende  Sambo  Total 

    1            9     13     22 

              5,18  16,82 

             2,824  0,869 

 

    2            7     39     46 

             10,82  35,18 

             1,351  0,416 

 

Total           16     52     68 
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Chi-Sq = 5,459; DF = 1; P-Value = 0,019 

 
Test 8, Chi-Square Test: Högstadie; Gymnasie; Högskola/Universitet  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Högstadie  Gymnasie  Högskola/Universitet  Total 

    1          5        14                     3     22 

            3,24     13,59                  5,18 

           0,963     0,012                 0,915 

 

    2          5        28                    13     46 

            6,76     28,41                 10,82 

           0,460     0,006                 0,438 

 

Total         10        42                    16     68 

 

Chi-Sq = 2,794; DF = 2; P-Value = 0,247 

1 cells with expected counts less than 5. 

 
Test 9, Chi-Square Test: Studerande/Arbetslös/Pensionär; Anställd/Egen företagare  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

                                       Anställd/Egen 

       Studerande/Arbetslös/Pensionär     företagare  Total 

    1                              12             10     22 

                                 8,41          13,59 

                                1,531          0,948 

 

    2                              14             32     46 

                                17,59          28,41 

                                0,732          0,453 

 

Total                              26             42     68 

 

Chi-Sq = 3,663; DF = 1; P-Value = 0,056 

 
Test 10, Chi-Square Test: Centrum/Norr; Söder-Väst/Öst  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Centrum/Norr  Söder-Väst/Öst  Total 

    1            14              13     27 

              13,10           13,90 

              0,061           0,058 

 

    2            12              13     25 

              12,13           12,87 

              0,001           0,001 

 

    3             7               9     16 

               7,76            8,24 

              0,075           0,071 

 

Total            33              35     68 

 

Chi-Sq = 0,268; DF = 2; P-Value = 0,874 
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Test 11, Chi-Square Test: Centrum/Söder-Väst; Norr/Öst  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Centrum/Söder-Väst  Norr/Öst  Total 

    1                  17        10     27 

                    14,69     12,31 

                    0,363     0,433 

 

    2                  12        13     25 

                    13,60     11,40 

                    0,189     0,225 

 

    3                   8         8     16 

                     8,71      7,29 

                    0,057     0,068 

 

Total                  37        31     68 

 

Chi-Sq = 1,336; DF = 2; P-Value = 0,513 

 

Test 12, Chi-Square Test: Centrum/Öst; Norr/Söder-Väst  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Centrum/Öst  Norr/Söder-Väst  Total 

    1           14               13     27 

             13,50            13,50 

             0,019            0,019 

 

    2           13               12     25 

             12,50            12,50 

             0,020            0,020 

 

    3            7                9     16 

              8,00             8,00 

             0,125            0,125 

 

Total           34               34     68 

 

Chi-Sq = 0,327; DF = 2; P-Value = 0,849 

 
Test 13, Chi-Square Test: Låg; Medel; Hög  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

         Låg  Medel    Hög  Total 

    1     10     11      6     27 

        6,35   9,53  11,12 

       2,094  0,227  2,356 

 

    2      3      7     15     25 

        5,88   8,82  10,29 

       1,412  0,377  2,151 

 

    3      3      6      7     16 

        3,76   5,65   6,59 

       0,155  0,022  0,026 

 

Total     16     24     28     68 

 

Chi-Sq = 8,820; DF = 4; P-Value = 0,066 

1 cells with expected counts less than 5. 
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Test 14, Chi-Square Test: Tidig vuxenålder; Mellersta vuxenålder; Sen vuxenålder  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

            Tidig   Mellersta         Sen 

       vuxenålder  vuxenålder  vuxenålder  Total 

    1           3           8          16     27 

             7,15       10,72        9,13 

            2,406       0,690       5,165 

 

    2           8          10           7     25 

             6,62        9,93        8,46 

            0,289       0,001       0,251 

 

    3           7           9           0     16 

             4,24        6,35        5,41 

            1,805       1,103       5,412 

 

Total          18          27          23     68 

 

Chi-Sq = 17,121; DF = 4; P-Value = 0,002 

1 cells with expected counts less than 5. 

 
Test 15, Chi-Square Test: Villa; Lägenhet; Radhus&Övrigt  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Villa  Lägenhet  Radhus&Övrigt  Total 

    1      5        17              5     27 

        9,53     11,91           5,56 

       2,153     2,173          0,056 

 

    2      9        12              4     25 

        8,82     11,03           5,15 

       0,004     0,085          0,256 

 

    3     10         1              5     16 

        5,65      7,06           3,29 

       3,355     5,200          0,883 

 

Total     24        30             14     68 

 

Chi-Sq = 14,166; DF = 4; P-Value = 0,007 

1 cells with expected counts less than 5. 

 
Test 16, Chi-Square Test: Ensamboende; Sambo  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Ensamboende  Sambo  Total 

    1           11     16     27 

              6,35  20,65 

             3,399  1,046 

 

    2            4     21     25 

              5,88  19,12 

             0,602  0,185 

 

    3            1     15     16 

              3,76  12,24 

             2,030  0,625 
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Total           16     52     68 

 

Chi-Sq = 7,888; DF = 2; P-Value = 0,019 

1 cells with expected counts less than 5. 

 
Test 17, Chi-Square Test: Högstadie; Gymnasie; Högskola/Universitet  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Högstadie  Gymnasie  Högskola/Universitet  Total 

    1          6        16                     5     27 

            3,97     16,68                  6,35 

           1,037     0,027                 0,288 

 

    2          2        17                     6     25 

            3,68     15,44                  5,88 

           0,764     0,157                 0,002 

 

    3          2         9                     5     16 

            2,35      9,88                  3,76 

           0,053     0,079                 0,405 

 

Total         10        42                    16     68 

 

Chi-Sq = 2,814; DF = 4; P-Value = 0,589 

4 cells with expected counts less than 5. 

 
Test 18, Chi-Square Test: Studerande/Arbetslös/Pensionär; Anställd/Egen företagare  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

                                       Anställd/Egen 

       Studerande/Arbetslös/Pensionär     företagare  Total 

    1                              18              9     27 

                                10,32          16,68 

                                5,708          3,534 

 

    2                               7             18     25 

                                 9,56          15,44 

                                0,685          0,424 

 

    3                               1             15     16 

                                 6,12           9,88 

                                4,281          2,650 

 

Total                              26             42     68 

 

Chi-Sq = 17,282; DF = 2; P-Value = 0,000 

 
Test 19, Chi-Square Test: Centrum/Norr; Söder-Väst/Öst  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Centrum/Norr  Söder-Väst/Öst  Total 

    1            12              14     26 

              12,62           13,38 

              0,030           0,029 

 

    2            15              15     30 

              14,56           15,44 

              0,013           0,013 
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    3             6               6     12 

               5,82            6,18 

              0,005           0,005 

 

Total            33              35     68 

 

Chi-Sq = 0,095; DF = 2; P-Value = 0,954 

 
Test 20, Chi-Square Test: Centrum/Söder-Väst; Norr/Öst  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Centrum/Söder-Väst  Norr/Öst  Total 

    1                  13        13     26 

                    14,15     11,85 

                    0,093     0,111 

 

    2                  17        13     30 

                    16,32     13,68 

                    0,028     0,033 

 

    3                   7         5     12 

                     6,53      5,47 

                    0,034     0,040 

 

Total                  37        31     68 

 

Chi-Sq = 0,340; DF = 2; P-Value = 0,844 

 
Test 21, Chi-Square Test: Centrum/Öst; Norr/Söder-Väst  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Centrum/Öst  Norr/Söder-Väst  Total 

    1           11               15     26 

             13,00            13,00 

             0,308            0,308 

 

    2           18               12     30 

             15,00            15,00 

             0,600            0,600 

 

    3            5                7     12 

              6,00             6,00 

             0,167            0,167 

 

Total           34               34     68 

 

Chi-Sq = 2,149; DF = 2; P-Value = 0,342 

 
Test 22, Chi-Square Test: Låg; Medel; Hög  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

         Låg  Medel    Hög  Total 

    1      6     10     10     26 

        6,12   9,18  10,71 

       0,002  0,074  0,047 

 

    2      9     10     11     30 

        7,06  10,59  12,35 

       0,534  0,033  0,148 
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    3      1      4      7     12 

        2,82   4,24   4,94 

       1,178  0,013  0,858 

 

Total     16     24     28     68 

 

Chi-Sq = 2,886; DF = 4; P-Value = 0,577 

3 cells with expected counts less than 5. 

 
Test 23, Chi-Square Test: Tidig vuxenålder; Mellersta vuxenålder; Sen vuxenålder  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

            Tidig   Mellersta         Sen 

       vuxenålder  vuxenålder  vuxenålder  Total 

    1           2          13          11     26 

             6,88       10,32        8,79 

            3,464       0,694       0,553 

 

    2          11          10           9     30 

             7,94       11,91       10,15 

            1,178       0,307       0,130 

 

    3           5           4           3     12 

             3,18        4,76        4,06 

            1,047       0,123       0,276 

 

Total          18          27          23     68 

 

Chi-Sq = 7,771; DF = 4; P-Value = 0,100 

3 cells with expected counts less than 5. 

 
Test 24, Chi-Square Test: Villa; Lägenhet; Radhus&Övrigt  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Villa  Lägenhet  Radhus&Övrigt  Total 

    1      7        13              6     26 

        9,18     11,47           5,35 

       0,516     0,204          0,078 

 

    2      9        15              6     30 

       10,59     13,24           6,18 

       0,238     0,235          0,005 

 

    3      8         2              2     12 

        4,24      5,29           2,47 

       3,346     2,050          0,090 

 

Total     24        30             14     68 

 

Chi-Sq = 6,763; DF = 4; P-Value = 0,149 

2 cells with expected counts less than 5. 

 
Test 25, Chi-Square Test: Ensamboende; Sambo  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Ensamboende  Sambo  Total 

    1           10     16     26 

              6,12  19,88 

             2,464  0,758 
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    2            5     25     30 

              7,06  22,94 

             0,600  0,185 

 

    3            1     11     12 

              2,82   9,18 

             1,178  0,362 

 

Total           16     52     68 

 

Chi-Sq = 5,547; DF = 2; P-Value = 0,062 

1 cells with expected counts less than 5. 

 
Test 26, Chi-Square Test: Högstadie; Gymnasie; Högskola/Universitet  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

       Högstadie  Gymnasie  Högskola/Universitet  Total 

    1          5        16                     5     26 

            3,82     16,06                  6,12 

           0,362     0,000                 0,204 

 

    2          5        17                     8     30 

            4,41     18,53                  7,06 

           0,078     0,126                 0,125 

 

    3          0         9                     3     12 

            1,76      7,41                  2,82 

           1,765     0,340                 0,011 

 

Total         10        42                    16     68 

 

Chi-Sq = 3,013; DF = 4; P-Value = 0,556 

4 cells with expected counts less than 5. 

 
Test 27, Chi-Square Test: Studerande/Arbetslös/Pensionär; Anställd/Egen företagare  
 
Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected counts 

 

                                       Anställd/Egen 

       Studerande/Arbetslös/Pensionär     företagare  Total 

    1                              13             13     26 

                                 9,94          16,06 

                                0,941          0,583 

 

    2                              10             20     30 

                                11,47          18,53 

                                0,189          0,117 

 

    3                               3              9     12 

                                 4,59           7,41 

                                0,550          0,340 

 

Total                              26             42     68 

 

Chi-Sq = 2,719; DF = 2; P-Value = 0,257 

1 cells with expected counts less than 5. 

 
Korstabell 1, Tabulated statistics: Fråga 9; Område  
 
Rows: Fråga 9   Columns: Område 
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            1       2       3       4     All 

 

1       77,78   60,00   63,16   68,75   67,65 

           14       9      12      11      46 

 

2        5,56   33,33   31,58   25,00   23,53 

            1       5       6       4      16 

 

3        5,56    0,00    0,00    0,00    1,47 

            1       0       0       0       1 

 

4       11,11    6,67    5,26    6,25    7,35 

            2       1       1       1       5 

 

All    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

           18      15      19      16      68 

 

Cell Contents:      % of Column 

                    Count 

 
Korstabell 2, Tabulated statistics: Fråga 10; Område  
 
Rows: Fråga 10   Columns: Område 

 

            1       2       3       4     All 

 

1       16,67   26,67   11,76   23,08   19,05 

            3       4       2       3      12 

 

2       77,78   66,67   88,24   76,92   77,78 

           14      10      15      10      49 

 

3        5,56    6,67    0,00    0,00    3,17 

            1       1       0       0       2 

 

All    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

           18      15      17      13      63 

 

Cell Contents:      % of Column 

                    Count 

 
Korstabell 3, Tabulated statistics: Fråga 11; Område  
 
Rows: Fråga 11   Columns: Område 

 

            1       2       3       4     All 

 

1       22,22   26,67   10,53   12,50   17,65 

            4       4       2       2      12 

 

2        5,56    0,00    0,00    0,00    1,47 

            1       0       0       0       1 

 

3       33,33   46,67   42,11   37,50   39,71 

            6       7       8       6      27 

 

4        0,00    0,00    5,26    0,00    1,47 

            0       0       1       0       1 

 

5       38,89   20,00   36,84   37,50   33,82 

            7       3       7       6      23 

 

6        0,00    6,67    5,26   12,50    5,88 

            0       1       1       2       4 

 

All    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 
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           18      15      19      16      68 

 

Cell Contents:      % of Column 

                    Count 

 

Korstabell 4, Tabulated statistics: Fråga 12; Område  
 
Rows: Fråga 12   Columns: Område 

 

            1       2       3       4     All 

 

1       27,78   26,67   47,37   56,25   39,71 

            5       4       9       9      27 

 

2       44,44   40,00   42,11   37,50   41,18 

            8       6       8       6      28 

 

3       16,67   20,00   10,53    6,25   13,24 

            3       3       2       1       9 

 

4       11,11   13,33    0,00    0,00    5,88 

            2       2       0       0       4 

 

All    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

           18      15      19      16      68 

 

Cell Contents:      % of Column 

                    Count 

 
Korstabell 5, Tabulated statistics: Fråga 13; Område  
 
Rows: Fråga 13   Columns: Område 

 

            1       2       3       4     All 

 

1       66,67   60,00   63,16   75,00   66,18 

           12       9      12      12      45 

 

2       27,78   26,67   15,79    6,25   19,12 

            5       4       3       1      13 

 

3        5,56    0,00   15,79   12,50    8,82 

            1       0       3       2       6 

 

4        0,00   13,33    5,26    6,25    5,88 

            0       2       1       1       4 

 

All    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

           18      15      19      16      68 

 

Cell Contents:      % of Column 

                    Count 

 
Korstabell 6, Tabulated statistics: Fråga 14; Område  
 
Rows: Fråga 14   Columns: Område 

 

            1       2       3       4     All 

 

1       61,11   73,33   63,16   93,75   72,06 

           11      11      12      15      49 

 

2       33,33   13,33   21,05    6,25   19,12 

            6       2       4       1      13 

 

3        5,56    6,67   10,53    0,00    5,88 
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            1       1       2       0       4 

 

4        0,00    6,67    5,26    0,00    2,94 

            0       1       1       0       2 

 

All    100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

           18      15      19      16      68 

 

Cell Contents:      % of Column 

                    Count 
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BILAGA 2 
 

Intervjufrågor 
 
(Område) 

Centrum (1) Norr (2) Öst (3) Söder/Väst (4) 
 

(Sammanräknad förvärvsinkomst) 
Vilken är din sammanräknade förvärvsinkomst…………………………………………………? 
 Låg (1) Medel (2) Hög (3) Vill ej svara (*) 
                          

Fråga 1 (Ålder)  
Hur gammal är du?.................................år? 

20-45 (1) 46-64 (2) 65- (3) Vill ej svara (*) 

 
Fråga 2 (Boende) 
Vilken typ av boende bor du i? 

Villa (1)  Lägenhet (2) Radhus (3) 
 
 Annat:……………………………………………………………….. (4) Vill ej svara (*) 
 

Fråga 3 (Boendeförhållande) 
Är du ensamboende eller sambo?  
(Sambo inkluderar sambo, gift, omvårdnad av eget eller annans barn) 
 Ensamboende (1) Sambo (2) Vill ej svara (*) 
 

Fråga 4 (Utbildning) 
Vad har du för utbildning? (Äldre utbildning klassas efter liknelse med dagens system) 
 Högstadiet (1) Gymnasiet (2) Högskola/universitet (3) 
 Vill ej svara (*) 
 

Fråga 5 (Sysselsättning) 
Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 
 Studerande (1) Anställd (2) Egen företagare (3) 
 Arbetslös (4) Pensionär (5) Vill ej svara (*) 
 

Fråga 6 (Konsumtion av försäkringar) 
Hur många försäkringar, exkl. tilläggsförsäkringar, omfattas du och dina ägodelar av?  
 0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 
 4 (5) 5- (6) Vet ej (7) Vill ej svara (*) 
 

Fråga 7 (Konsumtion av tilläggsförsäkringar) 
Hur många tilläggsförsäkringar omfattas du och dina ägodelar av?  
 0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 
 4 (5) 5- (6) Vet ej (5) Vill ej svara (*) 
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Fråga 8 (Nyttja försäkringar) 
Hur många gånger har du nyttjat dina försäkringar?  
 0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 
 4 (5) 5- (6) Vet ej (7) Vill inte svara (*) 

 
Fråga 9 (Heterogena eller homogena grupper) 
I vilken utsträckning tror du att du nyttjar dina försäkringar i förhållande till andra personer? 
 Liten (1) Lika (2) Stor (3) Vet ej (4) 
 

Fråga 10 (Moral Hazard, förutsättning # 1) 
Har du, efter att du nyttjat en försäkring, på något sätt ändrat ditt beteende för att minska 
risken att samma sak ska hända igen? 
 Ja (1) Nej (2) Vet ej (3) Vill inte svara (*) 

 
Fråga 11 (Faktorer som begränsar försäkring mot risk) 
Vad är viktigast för dig när du konsumerar en försäkring? 
 Låg premie (1) Låg/ingen självrisk (2) Omfattning av skydd (3) 
 Utbetalningen (4) Klar bild om hur, vad och när försäkringsskyddet gäller (5) 
   
 Annat……………………………………………… (6) Vet ej (7) 
 

Fråga 12 (Förväntat skadekostnadskrav) 
Hur stor tror du sannolikheten är att du kommer behöva använda en försäkring i framtiden? 
 Liten (1) Medel (2) Stor (3) Vet ej (4) 
 Vill inte svara (*) 
 

Fråga 13 (Moral Hazard, förutsättning # 2) 
I vilken utsträckning anser du att försäkringsbolagen har koll på om du beter dig försiktigt 
eller riskfyllt åt? 
 Liten (1) Medel (2) Stor (3) Vet ej (4) Vill inte svara (*) 
 

Fråga 14 (Moral Hazard) 
I vilken utsträckning anser du att försäkringsbolag kompenserar dig för att du beter dig 
försiktigt åt? (t.ex. lägre premie/självrisk, lita på dina uppgifter) 
 Liten (1) Medel (2) Stor (3) Vet ej (4) Vill inte svara (*) 
 

Intervjuade personer: 
  Svar Vill ej delta Ej kontakt Telefonnummer upphört 
Centrum 18 11 3 1 
Norr 15 9 6 3 
Söder-Väst 19 7 5 4 
Öst  16 3 7 4 
 
Svarsandel:  57,1 % 
Bortfallsandel:  42,9 % 
Varav, övertäckning 12st & okända 16st. 


