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Prissättning inom försäkring

Ett centralt område
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Prissättning = 
Kärnan inom 

försäkring

Världens äldsta 
data science

Tillgång till 
tillförlitlig data

Pris före kostnad

Volatilitet i 
skadeutfallet

Osäkerhet om 
premiens 

tillräcklighet

Kollektivt vs 
individuellt pris



Teknologisk utveckling Ökade datamängder Ökad konkurrens 

Kundförväntningar Regelverk

Drivkrafter bakom utvecklingen av prissättning
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• IDD, POG, IRRD

• Solvens 2

• GDPR

• DORA

• Data Act, AI Act

• PSD2

• ”Netflixifierade” – vill ha enkelhet 
och tillgänglighet likt de blivit vana 
med i andra sektorer

• Minskad lojalitet och större fokus 
på pris

• Skräddarsydda produkter – vill bara 
betala för vad man behöver

• Kollektiv vs individuell prissättning

• Nya metoder för att samla in data 
och bygga modeller

• Machine Learning, AI, Big data, 
Internet of Things, Wearables, 
Blockchain, Open insurance

• Tillgång till fler datakällor (t.ex. 
individuell data, ESG/klimatdata)

• Möjlighet att processa och lagra 
större datamängder

• Mer data bättre än lite –
användning av fler datapunkter i 
prissättningen

• Fri konkurrens sedan 90-talet i Sverige

• Traditionella bolag vs nya dynamiska 
uppstickare, t.ex. inom mindre 
komplexa produkter som hem- eller 
djurförsäkring

• Prisjämförelsesidor

• Ägare och investerare ser möjligheter
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Prissättning och data science
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• Genomförd undersökning av FCG bland de största 
skadeförsäkringsbolagen i Sverige

• Prissättning – ett fokusområde för användandet av data science

I vilken grad används data science inom följande
områden?

I stor utsträckning Till viss del Inget alls Ej Tillämpligt

Vilka av följande verktyg eller tekniker använder ni eller 
planerar ni att använda för tillämpning inom data science? 

Används idag Planeras att användas i framtiden Används ej idag

• Öppenhet för nya tekniker inom prissättning, men 
fortfarande stort fokus på traditionella metoder
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• Identifiering av konkurrenter
• Val av position i marknaden
• Val av kundsegment

Definition av 
positionering/strategi

• Standardvillkor vs. särskilt anpassade villkor
• Val av självrisker och försäkringsbelopp

Design av villkor och 
omfattning

• Tillgång till intern och extern data
• Säkerställande av datakvalitet

Tillgång till data och 
datakvalitet

• Resurser dedikerade till prissättning
• Lämpliga modellval och antagandenTeknisk kompetens

• Anpassningar av prissättningsargument
• Hantering av skadeinflation
• Hur hantera prissättning av förnyelser respektive nyteckningar

Uppföljning

Viktiga förutsättningar för en lyckad prissättning
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Typisk process för prissättning
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Databas Extrahering av data Modellering (GLM) ImplementeringDatamanipulation

Noggrann riskanalys vs. sälj

En typisk prissättningsprocess inom försäkring börjar med datainsamling/extraktion, 
följt av vissa kontroller och formatering av data, innan man börjar skapa 
prissättningsmodellen (tariffen).

Typiskt sätt är de flesta stegen i processen manuella och GLM tillämpas till största del i 
modellutvecklingen.

Processen repeteras när man finner det nödvändigt att uppdatera tarifferna

Finns ofta en konflikt mellan användandet av noggranna riskanalyser och incitamenten 
inom försäkringsaffären i en typisk prissättningsprocess.
Till exempel när det gäller insamling av data och val av prissättningsargument.

1. 2. 3. 4. 5.



Dimensioner att analysera inom prissättning
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Teknisk prissättning MarknadsprissättningDifferentiering
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Vilka är de huvudsakliga möjligheterna med data science inom er
organisation?

Inte så viktig Ganska viktig Viktig Väldigt Viktig

Möjligheter

12

• Tillämpning av AI/ML

• Utnyttja befintlig data mer effektivt

• Integrera nya och externa datakällor i prismodeller 

• Kundcentrerat arbetssätt

• Automatisering av prissättningsprocessen

• Dra nytta av en effektiv styrningsstruktur



Utmaningar
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• Datakvalitet

• Tillgång till data / nya datakällor

• Avsaknad av teknologi, infrastruktur och system

• Brist på kompetens / kunskap kring nya metoder

• Transparens / förklarbarhet

• Regelverkskrav

Vilka är de huvudsakliga utmaningarna och riskerna med data science
inom er organisation?

Inte så viktig Ganska Viktig Viktig Väldigt viktig
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• Kundcentrering

• Effektivitet

• Transparens och styrning

Framtidens prissättning 
– rimlig målsättning?
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Skapa ökad förståelse för kundresan
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Intresserad Ny kund Kund Skada Överväger 
byta

Försäkringar

Bil
Hem
Reseförsäkring

Försäkringar

Bil
Villa
Fritidshus
Olycksfall

Försäkringar

Bil
Villa
Fritidshus
Reseförsäkring
Husdjur

Försäkringar

Bil
Villa
Fritidshus
Reseförsäkring
Husdjur
Olycksfall

Försäkringar

Bil

• Optimering av kundresor – en viktig 
förutsättning för att nå lönsamhet och 
tillväxt

• Stärk kundlojaliteten genom olika initiativ 

• Skapa skräddarsydda produkter och 
erbjud rätt pris vid rätt tillfälle

• Tillämpa multidisciplinära team (affär, 
prissättning, CRM etc.)

Vilka produkter efterfrågas och 
vad är priskänsligheten, i 

kombination med andra produkter i 
specifika faser av kundresan

Insikter i upplevt pris under kundresan



Dynamisk prissättning
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Modeller för riskpremie

• Frekvens x medelskada

• Pure premium

Modeller för 
kundbeteende

• Lapse-
/Förnyelsemodeller

• Hit-rate-modeller

• Kundsegmenterings-
modeller

• Kund/produktlönsamhet
smodeller

• Priselasticitetskurvor

Kundanalys
Sannolikheten att en kund accepterar 

ett erbjudande till ett givet pris

Dynamisk prissättning
Optimeringsalgoritm som
hittar det optimala priset

Riskbaserad prissättning
Pris till kund som återspeglar kundens 

underliggande risk
Prissättning av 
ny försäkring

Förnyelse av 
försäkring

(14,8,160)



Framtidens prissättning – viktiga förutsättningar
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Process och organisation Metoder Verktyg och teknologi

• Mer datadrivet – kräver förändringar i 
process och organisation

• Flexibilitet istället för silotänk

• Modellriskhantering och involvering av
centrala funktioner

• Breda kompetenser krävs – från data 
science till compliance

• Tillämpning av maskininlärning och AI i 
större utsträckning

• Kundcentrerad analys och uppföljning 
istället för produktcentrerat

• Kund- och beteendespecifika 
riskindikatorer

• Användning av fler externa datakällor 
(socio-ekonomisk data, klimatdata)

• IoT-lösningar / Wearables / Telematik / 
Telemedicin

• Utökad användning av 
mjukvarulösningar och open source



Framtidens prissättningsprocess
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Extrahering
av data Implementering

Databas X

Databas Y

Databas Z

Datamanipulation

Variabelselektion

Variabelförädling

3.1. 2.

Modellering, inkl. korsvalidering
och regularisering och
användning av AI/ML

4. 5.

Ytterligare steg för att hantera ökad tillgång på data 
samt användningen av mer komplexa statistiska 
metoder och maskininlärningstekniker.

Kommer kräva:
• Ny teknik och automatiserade kontroller
• Tydlig audit-trail
• Utökad involvering av centrala funktioner
• Modellvalidering med standardiserade tester

Minskad konflikt mellan riskanalys och affär?

Validering
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Key takeaways
• Stor utvecklingspotential finns inom dagens prissättning inom 

skadeförsäkring som omgärdas av flertal möjligheter och 
utmaningar givet de förändringar vi ser i samhället

• Framtidens prissättning behöver bli mer kundcentrerad, effektiv 
och med tydligare styrning

• Försäkringsbolagen måste skapa rätt förutsättningar avseende 
såväl process och organisation, metoder och verktyg/teknologi för 
att möta dessa mål

• Framtidens prissättningsprocess kommer som en konsekvens av 
detta att behöva bli mer komplex



Frågor?
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Q&A



Tack för ert deltagande

Vilka är vi?
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Har ni frågor eller funderingar så får ni 
gärna höra av er till oss!

Alexander Eriksson
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