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Metoderna är implementerade i programspråket Rapp. För att hitta Rapp

på internet, Google-sök  free actuarial language.  Då visas Rapp först.

Det är nu i en reviewprocess för att bli ett Open-Source-program.

Om mig: Fil dr i matematisk statistik vid Göteborgs Universitet 1983.

Aktuarie vid Länsförsäkringar 1983-2010. Efter pension 2010 har jag

återupptagit forskningen, nu med inriktning på försäkringsmatematik.

Hittills har jag under 2010-talet fått tre uppsatser publicerade - två i

tariffanalys och en i reservsättning.
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Jag skall redogöra för innehållet i

Rosenlund, S. (2014).

Inference in multiplicative pricing.

Scandinavian Actuarial Journal 2014(8), 690-713.

Den är Open Access och kan alltså laddas ner gratis.

Ni vet väl alla vad multiplikativ tariffanalysis är, men kortfattat:

Modellen är att riskpremien är en produkt av en basfaktor och en faktor

per argument bestämd av klassen det försäkrade objektet tillhör.

Därutöver kan olika speciella antaganden göras.

Ett antal års data över skador och försäkringar används.
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Modeller och metoder for punktskattningar av faktorer

MMT – Method of Marginal Totals

Modell: Riskpremien är multiplikativ i argumenten – allts̊a bara den

basala modellen.

Metod: Lös ett ekvationssystem genom att föreskriva att summan av

multiplikativt beräkade skadekostnadsskattningar för varje argument-

klass – varje marginal – är lika med den empiriska skadekostnaden för

klassen.

Standard GLM

Modell: Skadeantalen är Poissonfördelade. Skadebeloppen är Γ-fördelade

med konstant CV (coefficient of variation). Vidare n̊agra lämpliga obe-
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roendeantaganden.

Metod: Lös ML- (maximum likelihood) ekvationerna som följer ur mod-

ellen.

Tweedie för riskpremie

Modell: Skadekostnaderna har variansfunktion v(µ) = µp med p ∈

[1, 2].

Metod: Lös ML-ekvationerna som följer ur modellen.

Jag anser att jag kunnat visa i artikeln att den tredje metoden inte

skall användas, och nämner den därför inte mer.
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Variansskattningsmetoder för tariffanalys

MVW – MMT Variance estimates under Weak assumptions

Modell: Skadefrekvens och medelskada är multiplikativa i argumenten.

Skadekostnaden i en tariffcell är fördelad Compound Poisson.

Metod: GLM Poisson log link för skadeantal används för skadefrekvens.

För medelskada tar jag de skattade CV för univariata medelskador som

startvärden. Dessa justeras upp̊at med faktorer som liknar kvoterna

mellan variansskattningar fr̊an GLM för skadefrekvens och enkla uni-

variata variansskattningar för skadefrekvens.
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Standard GLM

Modell: Som förut.

Metod: Variansskattningar som följer ur modellen.

Mina huvudslutsatser är följande.

1.Med tillräckligt m̊anga skador eller tillräckligt m̊anga argument är

MMT att föredra framför Standard GLM i tariffanalys.

2.Konfidensintervall enligt MVW är mestadels att föredra framför dem

enligt Standard GLM.

För att visa slutsatsen 1 behövde jag definiera ”att föredra” med ett

lämpligt goodness-of-fit-m̊att för en metod. Jag föreslog den expone-
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ringsvägda medelkvadratavvikelsen av skattad riskpremie fr̊an sann

riskpremie, summerade över alla tariffceller. Allts̊a, l̊at u vara index

för en tariffcell ∈ {1, 2, . . . , n} och

eu = exponering i cell u

τu = sann riskpremie för cell u

τ̂
(X)
u = skattning av τu med en metod X

och definiera the goodness-of-fit-m̊attet (eller badness-of-fit-m̊attet, efter-

som större värden betyder sämre metod)

M(X, {eu}) = E

[
n∑

u=1

eu

(
τ̂
(X)
u − τu

)2
]
/

n∑

u=1

eu
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Jag inför nu ett volymm̊att c s̊adant att

eu = ce0u

för n̊agon lämpligt normerad följd {e0u}, t ex exponeringen under en

m̊anad. Det är intressant att se hur goodness-of-fit-m̊attet för X uppför

sig för olika värden av c, jämfört med n̊agon annan metod.

Allts̊a definierade jag

MM (c) = M(MMT, {ce0u})

MS(c) = M(Standard GLM, {ce0u})

Tag en stokastisk variabel Z med väntevärde µ som vi vill skall vara

nära ett tal a. Det gäller
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E[(Z − a)2] = Var[Z] + (a− µ)2

eller i ord

Mean square error = Variance + bias2

Man kan generalisera detta till samlingen av alla tariffceller.

Jag och andra författare har funnit indikationer p̊a att normalt,

vagt uttryckt, s̊a har Standard GLM lägre varians än MMT. B̊ada

metoderna har bias. Jag gissade i min artikel att varianserna, lämpligt

definierade för samlingen av alla tariffceller, är asymptotiskt p̊a for-

men k1/c för MMT och k2/c för Standard GLM, där k1 > k2. Med

asymptotiskt menar jag b̊ade c → 0 och c → ∞, möjligen med ett par

(k1, k2) för c → 0 och ett annat för c → ∞.
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Gissningen styrktes av mina simuleringar. Det betyder att när c <

n̊agon konstant, s̊a är Standard GLM att föredra framför MMT.

För metodernas bias behövde jag skilja mellan

A. De sanna riskpremierna är exakt multiplikativa.

B. De sanna riskpremierna avviker fr̊an exakt multiplikativitet.

In fall A har b̊ada metoderna asymptotisk 0-bias d̊a c → ∞. Om

min gissning är korrekt, s̊a är Standard GLM att föredra b̊ade d̊a c → 0

och d̊a c → ∞.

Å andra sidan, om B gäller, vilket (nästan) alltid är fallet i verk-

liga tillämpningar med mer än ett argument, s̊a kommer det asymp-
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totiska goodness-of-fit-m̊attet d̊a c → ∞ för de b̊ada metoderna att

avgöras av deras asymptotiska bias, som nu är positiv. Definitionen av

asymptotisk bias är gränsvärdet av goodness-of-fit-m̊attet d̊a c → ∞.

Jag gissade att i fall B är MMT’s asymptotiska bias typiskt min-

dre än Standard GLM’s. Den gissningen styrktes ocks̊a av mina simu-

leringar. Dessa bias kunde beräknas exakt fr̊an fall d̊a alla observerade

riskpremier var exakt lika med deras förväntade värden.

S̊aledes, eftersom varianserna → 0, fann jag för mina fall

lim
c→∞

MM (c) < lim
c→∞

MS(c)

Den olikheten är dock inte universellt sann. Jag har gjort kalkyler för

det enkla 2×2-fallet (tv̊a argument med tv̊a klasser var). I n̊agra fall
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fann jag motsatta olikheten. De fallen hade multiplikativ medelskada,

vilket ger fördel för Standard GLM, och icke multiplikativ skadefrekvens.

Bortsett fr̊an dessa undantag, s̊a bör det normalt finnas ett indiffer-

ensvärde c0 för c s̊adant att

⋄ MM (c) > MS(c) for c < c0 Standard GLM är att föredra.

⋄ MM (c0) = MS(c0) Standard GLM och MMT är lika.

⋄ MM (c) < MS(c) for c > c0 MMT är att föredra.

Med andra ord, för tillräckligt liten exponering med f̊a skador är

Standard GLM att föredra. För tillräckligt stor exponering med m̊anga

skador är MMT att föredra. Det är första delen av min slutsats 1.
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Den andra delen är att tillräckligt m̊anga argument gör att MMT är

att föredra. Det visade jag i mina simuleringar, där jag betraktade en

följd av fall där fler och fler argument gjordes icke-multiplikativa. D̊a

minskade indifferensvärdet c0 mer och mer.

Sättet jag gjorde argumenten icke-multiplikativa var att l̊ata deras

faktorstegar bero av n̊agot annat argument. Ett annat sätt att kon-

struera icke-multiplikativa riskpremier är att använda en blandning

riskpremie = α(multiplikativ riskpremie) + (1− α)konstant.

Jag har studerat s̊adana fall i opublicerad forskning. Jag s̊ag samma

fenomen med ett indifferensvärde c0 s̊adant att Standard GLM är att
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föredra under det och MMT är att föredra över det.

Innan min artikel publicerades förekom en debatt bland aktuarier

och p̊a universitet om min hypotes. En student tilldelades som exam-

ensarbete att studera den. Det gjordes med ett fall som blandningen

ovan. Hon fann att Standard GLM var att föredra. Min tolkning av

hennes studie är att hon hade satt exponeringsfaktorn c under c0 och

att ett större c skulle ha givit fördel åt MMT.

MetodenMVW är en vidareutveckling av 1984 års LF-WASA-metod

för variansskattningar, vilken studerades i examensarbetet.

En illustration av slutsatsen 1 följer.
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MSE

Exponering

MMT: större varians, mindre bias

Standard GLM

Brytpunkt då MMT blir bättre

Ju fler argument desto lägre brytpunkt

c0

MMT bias²

S-GLM bias²

Medelkvadratfel (Mean square error, MSE) beroende av exponering för MMT och Standard GLM
MSE = bias² + varians

Varians -> 0 då exponering -> oo
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För att visa slutsatsen 2 simulerade jag några fall liknande dem för

att visa slutsatsen 1. Men jag gjorde dem exakt multiplikativa i

skadefrekvens och medelskada för att renodla jämförelsen.

Jag studerade 95-%-konfidensintervall på GLM form, dvs med bredd

0 för en basklass med faktor 1. Detta för att möjliggöra en jämförelse

mellan metoderna. Basklass 1 användes. Annars ger jag normalt i

praktiken konfidensintervall med alla bredder positiva. Artikeln

förklarar hur man tolkar dem.

Standard GLMs variansskattningar med tillhörande konfidensintervall

beräknades med Pearsons χ²-baserade skattning av dispersionparametern,

med användning av individuella skador. Den är bäst. Formlerna för MVW
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ges sist i artikeln.

Sannolikheten att ett konfidensintervall skall täcka det sanna värdet

bör vara nära 0.95. Intervallbredderna bör vara små. Dessa mål är i

konflikt. Jag formulerade ingen exakt regel för att väga ihop målen,

utan såg i stället på helhetsbilden av täckningssannolikheter för

olika klasser och av intervallbredderna.

För fallen med konstant skadebelopp-CV fann jag Standard GLM vara

att föredra genom mindre intervallbredder med täckningssannolikhet

0.95. Det hade jag väntat mig, men att det gällde även för andra

skadebeloppsfördelningar än Γ var kanske ett nytt resultat, fastän det

har förmodats tidigare.
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När jag avvek från konstant CV visade sig MVW vara bäst. Standard

GLM gav för hög täckningssannolikhet åt vissa klasser och för låg för

andra, medan MVW hade ungefär täckningssannolikhet 0.95 för alla

klasser. Detta hade priset av något större intervallbredder igenomsnitt,

med en faktor ungefär 1.05. Att ha starkare antaganden ger mindre

bredder, vilket är bra om antagandena är sanna, men mindre bra om de

är falska.

Eftersom antagandet om konstant CV är mycket starkt, dvs orealistiskt,

visar detta min slutsats 2.

Finns det inga nackdelar med MVW (givet att MMT är att föredra för

punktskattningar)? Det finns det. För det första, om exponeringen är
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extremt icke-multiplikativ så kan vi få några fel konfidensintervall.

För det andra, MVW är beroende av att det finns tillräckligt många

skador i en argumentklass för att ge ett bra konfidensintervall för den

klassen. Klasser med få skador får normalt stora intervall i alla fall,

men det kan hända att en intervallbredd är missvisande liten. Det är en

form av överparametrisering. Sådana konfidensintervall måste justeras

manuellt.

Andra metoder
Det finns generaliseringar av Standard GLM så att både riskpremier

och dispersionsparametrar varierar över tariffcellerna och följer

GLM-modeller. Log link ger multiplikativa riskpremier och

dispersionsparametrar. CV för ett skadebelopp är en funktion av
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dispersionsparametern, så den är inte konstant. Se till exempel

Smyth, G. K. & Jørgensen, B. (2002).

Fitting Tweedie's Compound Poisson Model to Insurance Claims

Data: Dispersion Modelling.

ASTIN Bulletin 2002 32(1), 143-157.

Min åsikt är att dessa generaliseringar inte är mycket bättre, eftersom

de gör det starka antagandet att dispersionparametern är multiplikativ.

Nu några grafer som visar konfidensintervall enligt MVW, dels en

över riskpremiefaktorer och dels en över univariata riskpremier.

Därefter bilder från mitt Indonesienbesök i november 2014.
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Rpfaktor

Djurets ålder vid tecknande, Papegojförsäkring
Tariff- och riskpremiefaktorer + konfidensintervall

Svart=tariff, enkelstreck=90% konf, krysstreck=60% konf

Nivå :    0 år    1 år    2 år    3 år    4 år    5 år    6 år    7 år    8 år    9 år   10 år   11 år   12 år   13 år   Okänd

Tarf :   0.964   0.964   0.964   1.157   1.252   1.417   1.552   1.743   1.996   2.127   2.127   2.127   2.127   1.347   0.000

Ne90%:   1.054   0.672   0.712   0.695   0.606   0.578   0.482   0.439   0.395   0.274   0.261   0.109   0.034   0.000   0.000

Punkt:   1.070   0.714   0.767   0.795   0.674   0.644   0.543   0.499   0.455   0.339   0.361   0.248   0.321   0.000   0.000

Öv90%:   1.086   0.756   0.821   0.895   0.742   0.710   0.605   0.559   0.515   0.404   0.461   0.387   0.609   0.000   0.000



Rapp
✵

2015-11-26, Stig Rosenlund

22

0 år

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

8 år

9 år

10 år

11 år

12 år

13 år

O
känd

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

140 140

150 150

160 160

170 170

180 180

190 190

200 200

Riskp-uni

Djurets ålder vid tecknande, Papegojförsäkring
Riskpremie marginell med konfidensintervall

Enkelstreck=90% konfidens, krysstreck=60% konfidens

Nivå :    0 år    1 år    2 år    3 år    4 år    5 år    6 år    7 år    8 år    9 år   10 år   11 år   12 år   13 år   Okänd

Ne90%: 104.409  71.643  97.929 120.973 126.861 157.306 157.489 167.080 155.769 106.054  94.561  32.839  12.940   0.000   0.000

Punkt: 106.000  76.000 105.000 137.000 140.000 173.000 175.000 186.000 175.000 128.000 127.000  73.000 104.000   0.000   0.000

Öv90%: 107.591  80.357 112.071 153.027 153.139 188.694 192.511 204.920 194.231 149.946 159.439 113.161 195.060   0.000   0.000
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Vid anslaget utanför föreläsningssalen i Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesien23
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November 2014, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesien
Ronnie och jag diskuterar någon punkt på programmet.
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Studenten Azka får hjälp med Rapp / Proc Map. 25
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Formler för generaliserade Paretofördelningen
Rapp / Proc Gpdml väckte intresse. En Rappanvändare har visat att den bara kräver 3 % av tiden som Python tar.
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Gruppbild på trappan i Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesien 27


