
U.U.D.M. Project Report 2019:47

Examensarbete i matematik, 15 hp
Handledare: Rolf Larsson
Examinator: Martin Herschend
September 2019

Department of Mathematics
Uppsala University

Livförsäkring – Från ränta till Thieles
differentialekvation

Anders Wennerberg



 



Sammanfattning

Föreliggande uppsats ämnar att sammanfatta vissa utvalda delar av
den grundläggande matematiska teorin för livförsäkring. Den första delen
berör kort n̊agra fundamentala begrepp inom ränta, vilka bland annat illu-
streras med exempel p̊a typiska räntor. Den andra delen inleds med en in-
troduktion till den sannolikhetsteori som ligger till grund för livförsäkring,
vilken sedan används för att modellera livslängd och dödlighet. Fortsättni-
ngsvis redogörs den mest frekventa modellen i Skandinavien för modelle-
ring av dödlighetsintensitet och därtill utförs exempel p̊a skattning av dess
parametrar. I den tredje delen kombineras teorin fr̊an de tv̊a föreg̊aende
delarna för applicering i hypotetiska försäkringsavtal, primärt rörande be-
grepp inom prissättning. Där återfinns illustrationer av beräkningar av
framtida utbetalningar, hur premier bestäms med mera. Avslutningsvis
betraktas försäkringsgivarens nettoskuld med avseende p̊a tid där Thieles
differentialekvation är ett uttryck för dess förändringshastighet.
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1 Inledning

I och med vedertagen fakta gällande utvecklingen under de senaste seklerna
inom bland annat naturvetenskap, teknologi och medicin etcetera har den ge-
nomsnittliga livslängden ökat och s̊alunda p̊averkat demografin. Föreliggande
återspeglas ävenledes inte minst inom matematiken rörande livförsäkring vilken
d̊a av delvis naturliga skäl har förändrats med tiden. Med anledning av detta
är syftet med föreliggande uppsats att summera ett urval av väsentligheter för
den aktuella teorin inom ämnet.

I likhet med till exempel vilket företag som helst är intäkter och utgifter syn-
nerligen essentiella storheter för ett livförsäkringsbolag, därför ligger det i ett
bolags intresse att bestämma dessa, exakt med vilken metodik återkommer vi till
sedermera. I denna uppsats kommer vi emellertid att avgränsa oss till teorin för
beräknande av premieinbetalningar och utbetalningar, sett fr̊an försäkringsgivarens
perspektiv, men innan dess erfordras somlig kunskap om räntor och sannolik-
hetsteoretisk modellering av livslängd och dödlighet.

De beteckningar som förekommer efterföljer i stort boken Livförsäkringsmatematik
författad av Gunnar Andersson, se referenserna [1] och [2].

2 Ränta

Ett centralt fundament inom livförsäkring (och förvisso tämligen allmänt känt
begrepp) är ränta och därjämte i sin generella form: avkastning p̊a kapital.
L̊at oss nu ta ett kapitalK0 i beaktande varp̊a vi skall illustrera n̊agra grundläggande
exempel p̊a olika typer av räntor som förekommer.

Exempel 2.1. (Rak ränta) Ponera att K0 förräntas med i %. När den n:te
ränteperioden är slut har kapitalet vuxit till Kn s̊a att:

Kn = K0(1 + in).

Ett frekvent och implicit antagande som förekommer är att ränteperioden varar
i ett år. 1

Exempel 2.2. (Sammansatt ränta) Betrakta ett l̊an där det inledande värdet,
K0, icke har betalats tillbaka när den första ränteperioden har passerat, varp̊a
räntan adderas till kapitalet i fr̊aga efter den första ränteperioden och sederme-
ra förräntas s̊a sm̊aningom. När föreliggande l̊ater sig upprepas g̊ang p̊a g̊ang
under ett flertal ränteperioder förräntas kapitalet med en s̊a kallad sammansatt
ränta och s̊aledes blir det n:te kapitalet enligt nedan.

Kn = K0(1 + i)n

1Andersson, Gunnar, Livförsäkringsmatematik, 1:a upplagan, Svenska Försäkringsföreningen, 2005, s. 2.
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Föreliggande kan omformuleras genom att l̊ata 1 + i = eδ s̊a att Kn = K0e
δn,

där vi d̊a kallar kvantiteten δ = ln(1 + i) för ränteintensiteten. 2

2.1 Diskontering

Till skillnad fr̊an förränting av kapital som särskilt ang̊ar kapitals framtida stor-
lek anbelangar diskontering ett predestinerat kapital med en given förränting
och avser bestämma storleken p̊a det ursprungliga kapitalet som erfodras för
att åstadkomma det predestinerade värdet i fr̊aga.

Därav, om vi nu återg̊ar till scenariot vid den sammansatta räntan och be-
traktar det förräntade kapitalet Kn erh̊alls följande:

Kn = K0(1 + i)n.

Här är vi s̊aledes intresserade av K0, vilken benämns som nuvärdet av det
förräntade kapitalet Kn. Denna erh̊alls till K0 = Kn

(1+i)n och faktorn 1
(1+i)n

kan p̊a ett liknande sätt som ovan skrivas om till 1
(1+i)n = e−δn och kallas för

diskonteringsfaktorn. 3

Definition 2.1. (Annuitet) Annuitet är en betalningsström best̊aende av en
begränsad mängd betalningar vilka har en konstant storlek och tidsperiod. 4

3 Modellering av dödlighet och livslängd

P̊a grund av skillnader i arv och miljö samt händelser av mer slumpmässig
karaktär som till exempel olyckor, sjukdomar etcetera, varierar människans
livslängd. Tillsammans med tekniken för förräntning av kapital som återfinns i
den föreg̊aende sektionen är livslängden essentiell inom livförsäkring. Ty livslängden
är avgörande i försäkringshändelser vilka baseras p̊a huruvida en person är vid
liv eller ej. Förliggande föranleder till en definition av begreppet livslängd varp̊a
vi skall introducera den grundläggande sannolikhetsteorin rörande individers
livslängd. 5

L̊at oss tills vidare betrakta en population individer i olika åldrar x vars livslängder
antas vara oberoende.

Definition 3.1. (Livslängd) L̊at T representera livslängden för en godtycklig
individ och vara en icke-negativ kontinuerlig stokastisk variabel med följande
fördelningsfunktion:

F (x) = P (T ≤ x), x ≥ 0.

Om F(x) ävenledes är deriverbar har den täthetsfunktionen:

f(x) = F ′(x), x ≥ 0. 6

2 Ibid., s. 5.
3 Ibid., s. 11.
4 Ibid., s. 14.
5 Ibid., s. 45.
6 Ibid., s. 47.

4



L̊at oss betrakta ett litet tidsintervall (x, x+∆x ) för en levande individ vid
åldern x. En relevant fr̊aga i sammanhanget är d̊a med vilken sannolikhet denna
individ avlider i intervallet. Eftersom ∆x antas vara litet blir ett resonabelt
antagande att den eftersökta sannolikheten är proportionell mot längden p̊a
intervallet, d.v.s. µx∆x, där µx representerar dödlighetsintensiteten. Varp̊a vi
med betingad sannolikhet erh̊aller denna approximativa likhet:

µx∆x ≈ P (T ≤ x+ ∆x|T > x) =
F (x+ ∆x)− F (x)

1− F (x)
7

Om vi d̊a dividerar med ∆x och l̊ater ∆x→ 0 erh̊alls:

µx = lim
∆x→0

F (x+ ∆x)− F (x)

∆x(1− F (x))
=

f(x)

1− F (x)
.

Ovanst̊aende föranleder till nedanst̊aende definition.

Definition 3.2. (Dödlighetsintensitet) Givet att T representerar livslängden
för en godtycklig individ med åldern x och antas vara en icke-negativ stokastisk
variabel definieras dödlighetsintensiteten för individen i fr̊aga enligt följande:

µx =
f(x)

1− F (x)

Definition 3.3. (Återst̊aende livslängd) L̊at den återst̊aende livslängden
för en godycklig x-̊arig individ betecknas med Tx. Vidare l̊ater vi Tx vara en
icke-negativ stokastisk variabel vars fördelningsfunktion definieras som:

Fx(t) = P (Tx ≤ t), t ≥ 0.

Föreliggande kan därav i termer av livslängden, T, uttryckas p̊a följande vis:

P (Tx > t) = P (T > x+ t|T > x) =
P (T > x+ t)

P (T > x)
.

P̊a grund av framtida betäckningsmässiga skäl inför vi nedanst̊aende definition
vars innebörd är närmast liktydig med den föreg̊aende. 8

Definition 3.4. (Överlevelsefunktionen) Givet en x-̊arig individ definierar
vi sannolikheten för att vederbörande skall överleva i åtminstone t fler år som
överlevelsefunktionen, lx(t), till den resterande livslängden enligt följande:

lx(t) = 1− Fx(t) = P (Tx > t) =
l0(x+ t)

l0(x)
, t ≥ 0. 9

Med anledning av ovanst̊aende relation där överlevelsefunktionen för en x -̊arig
individ kan skrivas om i termer av överlevelsefunktionen för en nyfödd och att
b̊ade x och t är godtyckliga, blir en rimlig förenkling av beteckningarna T0,
F0(t), f0(t) och l0(t) därför T , F (t), f(t) och l(t) respektive. 10

7 Ibid.
8 Ibid., s. 48.
9 Ibid., s. 49.

10 Ibid.
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Definition 3.5. (Ett̊arig dödsrisk) Den ett̊ariga dödsrisken qx för en x-̊arig
individ definieras enligt nedanst̊aende:

qx = P (Tx ≤ 1). 11

3.1 Fördelningen av livslängd

Med hjälp av dödlighetsintensiteten kan överlevlsefunktionen omformuleras en-
ligt följande:

l′(t) =
d

dt
(1− F (t)) = −f(t) (1)

vilket medför att

µx =
f(x)

1− F (x)
= − l

′(x)

l(x)
= − d

dx
(ln(1− F (x)))

Genom att använda l(0) = 1, ger det att:

l(x) = exp
(
−
∫ x

0

µs ds
)
. (2)

Fr̊an det ovanst̊aende erh̊alls följande uttryck för överlevelsefunktionen:

P (Tx > t) =
l(x+ t)

l(x)
=

exp
(
−
∫ x+t

0

µs ds
)

exp
(
−
∫ x

0

µs ds
) = exp

(
−
∫ x+t

x

µs ds
)
, t ≥ 0. (3)

P̊a grund av att dödlighetsintensiteten µx ≥ 0 icke konvergerar mot noll (ty 1−
F (x)→ 0 d̊a x→∞) s̊a divergerar integralen

∫ x+t

x
µs ds d̊a x ∈ [0,∞) och t→

∞. Detta medför att P (Tx > t) → 0 d̊a t → ∞, vilket kan tolkas som att de
livslängder som beskrivs med denna fördelning är ändliga. 12

Givet att T är en kontinuerlig stokastisk variabel s̊a är ävenledes Tx kontinuerlig
ty:

Fx(t) = P (Tx ≤ t) = 1− P (T > x+ t|T > x) = 1− P (T > x+ t)

P (T > x)

=
P (T > x)

P (T > x)
− P (T > x+ t)

P (T > x)
=

1− F (x)− (1− F (x+ t))

1− F (x)

=
F (x+ t)− F (x)

1− F (x)
=

1

1− F (x)

∫ x+t

x

f(s) ds =︸︷︷︸
[s− x = u]

1

1− F (x)

∫ t

0

f(x+ u) du.

11 Ibid., s. 51.
12 Ibid.
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Ovanst̊aende medför att Tx är kontinuerlig och dess täthetsfunktion ges av:

fx(t) =
f(x+ t)

1− F (x)
= − l

′(x+ t)

l(x)
=
l(x+ t)

l(x)
µx+t, t ≥ 0. 13

Sats 3.1. (Väntevärde)
Antag att X är en kontinuerlig stokastisk variabel med fördelningsfunktionen
F(x). L̊at oss vidare ponera att X enkom kan anta icke-negativa värden. D̊a är
dess första moment (givet att det existerar) följande:

E[X] =

∫ ∞
0

(1− F (x)) dx 14

Bevis: Appendix.

Under premissen att det första och andra momentet av Tx existerar kan vi av
Sats 3.1 beräkna den förväntade återst̊aende livslängden och dess varians för en
godtycklig individ med åldern x enligt följande:

E[Tx] =

∫ ∞
0

(1− Fx(t)) dt =

∫ ∞
0

l(x+ t)

l(x)
dt

E[T 2
x ] =

∫ ∞
0

t2
l(x+ t)

l(x)
µx+t dt

V ar[Tx] =

∫ ∞
0

t2
l(x+ t)

l(x)
µx+t dt − E[Tx]2

Av praktiska skäl väljer vi att inte utveckla ovanst̊aende integraler mer. Men
eftersom överlevelsefunktionen är kontinuerlig för ett givet intervall, [a,b], l̊ater
sig därav den förväntade återst̊aende livslängden beräknas approximativt med
till exempel trapetsregeln:∫ b

a

f(t) dt ≈ h

(
f(t0)

2
+
n−1∑
i=1

f(ti) +
f(tn)

2

)
,

där h representerar en konstant steglängd.

Därav medför det ovanst̊aende att om h = 1, erh̊alls följande:

E[Tx] ≈ lim
n→∞

h

(
l(x+ t0)

2l(x)
+

n−1∑
i=1

l(x+ ti)

l(x)
+
l(x+ tn)

2l(x)

)
≈

[ ∞∑
i=0

l(x+ i)

l(x)

]
− 1

2
,

d̊a x = 1, 2, ... 15

13 Ibid., s. 53.
14 Ibid.
15 Ibid., s. 76.
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3.2 Makehams fördelning

Det finns åtskilliga livslängdsmodeller men i Sverige och Skandinavien finns
det en modell som är synnerligen frekvent inom livförsäkring när det gäller att
utjämna den observerade dödligheten. Närmare bestämt är det William Make-
hams livslängdsfördelning vilken initierades 1860. Den är ävenledes känd som
Makeham-Gompertz fördelningen ty Benjamin Gompertz föreslog en livslängdsfördelning
1825 vilken var ett specialfall av Makehams. 16

Modellen definieras av följande antagande om dess dödlighetsintensitet:

µx = α+ βeγx, x ≥ 0,

där α+ β > 0, β > 0 och γ ≥ 0.

Om vi nu applicerar uttrycket för överlevelsefunktionen fr̊an relation (2) erh̊aller
vi:

l(x) = exp
(
−
∫ x

0

(α+ βeγs) ds
)

= exp
(
−(αx+

β

γ
(eγx − 1))

)
vilket implicerar att fördelningsfunktionen ges av:

F (x) = 1− exp
(
−(αx+

β

γ
(eγx − 1))

)
x ≥ 0

och dess täthetsfunktion:

f(x) = (α+ βeγx) exp
(
−(αx+

β

γ
(eγx − 1))

)
. 17

3.2.1 Parameteruppsättning

Dödligheten är inte statisk vilket i sin tur har återspeglats i den variation av
parameteruppsätningar som finns för Makehams modell. I slutet p̊a 1980-talet
gjordes en svensk studie av den s̊a kallade Grundkommittén där en modell vid
namn M90 presenterades enligt följande:

µx = α+ βeγ(x−f), x ≥ 0, (4)

där parametrarna α = 0.001, β = 0.000012, och γ = 0.101314. 18

Parametern f representerar en åldersförskjutning för en man respektive kvinna
s̊adana att:

f =

{
0, om man

6, om kvinna.

16 Ibid., s. 58.
17 Ibid., s. 61.
18 Ibid., s. 66.
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Sedan 2012 erfordrar diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 2 kap. 12a § att ”en-
skilda personers försäkringspremier eller försäkringsersättningar inte f̊ar skilja
sig åt mellan kvinnor och män utifr̊an beräkningar baserade p̊a kön”. Detta har
bland annat ibland föranlett ett eventuellt antagande om könsneutralitet vilket
har inneburit att man har valt f = 3 istället. 19

Det bör nämnas att i vissa situationer som exempelvis vid utjämning av dödlighet
i förh̊allandevis högre åldrar kan det ibland vara fördelaktigt att kombinera
Makehams livslängdsmodell med andra modeller för att åstadkomma en bättre
överensstämmelse. 20 Vi väljer att illustrera förliggande med ett exempel.

Exempel 3.1.

Figur 1: Jämförelse mellan observerad dödlighetsintensitet år 2000 och icke an-
passad s̊adan för män, 1-99 år.22

Med en dräglig sannolikhetsmodell för livslängd och dödlighet tillhands blir
nästkommande moment att s̊a sm̊aningom estimera dess parametrar, vilka be-
ror p̊a respektive population. 23 Det finns ett väsentligt approximativt sam-
band mellan den ett̊ariga dödsrisken qx och dödlighetsintensiteten µx, vilken
förvisso icke kommer att nyttjas i kommande estimerande men p̊a grund av
dess användbarhet i andra sammanhang skall det ändock nu i korthet redogöras
enligt nedan.

19Andersson, Gunnar, Livförsäkringsmatematik, 2:a upplagan, Svenska Försäkringsföreningen, 2013, s. 80.
20Andersson, 2005, s. 58.
22 SCB. 2019. Ett̊arig livslängdstabell för hela riket efter kön och ålder. År 1960-2018.
23 Andersson, 2005, s. 73.

9



Om vi nu betraktar qx = P (Tx ≤ 1) tillsammans med relation (3) (och l̊ater
t=1) erh̊alls:

P (Tx > 1) = exp
(
−
∫ x+1

x

µs ds
)
⇐⇒ qx = 1− exp

(
−
∫ x+1

x

µs ds
)

⇐⇒

ln(1− qx) = −
∫ x+1

x

µs ds

Med anledning av att intervallet (x, x+1) är i sammanhanget av tämligen ringa
längd l̊ater sig integralen i högerledet ovan beräknas approximativt med en rät
linje där en rimlig uppskattning blir i mitten p̊a intervallet, varp̊a vi erh̊aller
denna relation: ∫ x+1

x

µs ds ≈ µx+ 1
2
. 24

Sedan om vi antar att den ett̊ariga dödsriskken qx är liten (vilket den vanligen
är med undantag för höga åldrar) kan vi med MacLaurinutveckling av ln(1−qx)
kring x = 0 erh̊alla följande approximation:

ln(1− qx) ≈ 0− qx−
q2
x

2
= (−qx−

q2
x

2
)
(1− qx

2 )

(1− qx
2 )

= −qx
(1− q2x

4 )

1− qx
2

≈ − qx
1− qx

2

25

Vilket följaktligen medför nedanst̊aende approximativa samband mellan µx och
qx:

µx+ 1
2
≈ qx

1− qx
2

⇐⇒

µx+ 1
2
−
qxµx+ 1

2

2
≈ qx

⇐⇒

qx ≈
µx+ 1

2

1 +
µ
x+1

2

2

26

3.3 Skattning av dödlighetsintensiteten

Vi ämnar nu att skatta dödlighetsintensiteten för Makehams fördelning med
hjälp av en metod som bygger p̊a maximum likelihoodtekniken (ML) vars funk-
tion ges av:

L(x;α, β, γ) =

n∏
i=1

f(xi) =

n∏
i=1

(α+ βeγxi) exp
(
−(αxi +

β

γ
(eγxi − 1))

)
. 27

24 Ibid., s. 81.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid., s. 88.
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Att maximera L(x;α, β, γ) med avseende p̊a dess parametrar har dock histo-
riskt visat sig kunna vara besvärligt och därav kommer vi istället att konstruera
ML-skattningen med avseende p̊a µ varp̊a parametrarna α, β och γ skattas med
hjälp av den modifierade minimum χ2- metoden. 28

För att konstruera ML-skattningen av µ börjar vi med att betrakta en popu-
lation av n individer med åldern x i intervallet (x, x + h) där h > 0, vilket
kan ses som den observationsperiod för respektive individers ålder. Det är inte
sällan kalender̊ar som betraktas och därav görs observationer av individernas
ålder i slutet av året, vilket medför att om en x-̊arig individ observeras s̊a har
vederbörande fyllt x år. 29 Vidare ponerar vi att dödlighetsintensiteten är kon-
stant över intervallet och inför följande definitioner. 30

Definition 3.6. (Risktid och Dödstal) L̊at oss ta en godtycklig individ i
beaktande fr̊an en population av storlek n och l̊at Ti representera den återst̊aende
livslängden för den i:e individen över intervallet (x, x+h). D̊a definieras den
stokastiska variabeln Ri som risktiden för den i:e individen enligt följande:

Ri = min(Ti, h)

och den stokastiska variabeln Di som räknar huruvida den i:e individen avlider
i intervallet (x, x+ h) enligt:

Di =

{
1, om Ti ≤ h
0, om Ti > h. 31

Fr̊an definitionen ovan erh̊aller vi följande uttryck för den totala risktiden för
den aktuella populationen i tidsintervallet (x, x+ h):

R(x, x+ h) =

n∑
i=1

Ri

och för det totala antalet avlidna individer i intervallet:

D(x, x+ h) =

n∑
i=1

Di.

Med ovanst̊aende definition tillhands ämnar vi härleda risktidens täthetsfunktion
för ett litet intervall (ti, ti + dt) som ligger i intervallet (0, h), för en godtycklig
individ i. Där förutsätter vi att individen i fr̊aga har levt i ti år och avlider inom
dt år, räknat fr̊an d̊a individen är x år. 32

28 Ibid.
29 Ibid.
30 Ibid., s. 89.
31 Ibid.
32 Ibid.
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Via Definition 3.3. för den återst̊aende livslängden f̊ar vi följande för Ti (som
dock är begränsad för intervallet (x, x + h) i detta fall): P (Ti > ti) = l(x +
ti)/l(x). Varp̊a vi med antagandet om konstant dödlighetsintensitet i intervallet
(x, x+ ti) och relation (3) erh̊aller detta:

P (Ti > ti) = exp(−
∫ x+ti
x

µds) = e−µti .

D̊a µ är konstant kan vi beräkna sannolikheten att individen avlider i intervallet
genom att multiplicera med dess längd dt, d.v.s µdt. 33

S̊alunda f̊ar vi följande:

P (ti < Ti < ti + dt)︸ ︷︷ ︸
Fx(ti + dt)− Fx(ti)

= P (Di = 1, 0 < Ri < ti + dt) = µdte−µti 34

Och med division av intervallets längd erh̊aller vi:

Fx(ti + dt)− Fx(ti)

dt
= µe−µti

och d̊a dt→ 0 erh̊aller vi täthetsfunktionen för Ti d̊a µ är konstant:

fx(ti) = lim
dt→0

Fx(ti + dt)− Fx(ti)

dt
= µe−µti .

Fr̊an detta gäller ävenledes att:

P (Ti > h) = P (Di = 0, Ri = h) = e−µh.

Med hjälp av uttrycket för täthetsfunktionen ovan fortsätter vi konstruktionen
av ML-skattningen av µ. Det finns tv̊a stycken intressanta tillst̊and för en in-
divids återst̊aende livslängd i intervallet (x, x + h), nämligen avlidande under
intervallet alternativt att individen fortsätter att leva. 35

Närmare bestämt f̊ar vi att om individen avlider i intervallet gäller att Di = 1
och Ri = Ti vilket ger oss följande likelihood:

Λi = µe−µTi

Och om individen överlever intervallet gäller att Di = 0 och Ri = h, och därmed
f̊as:

Λi = e−µh

Varp̊a vi sätter dessa samman och erh̊aller följande:

Λi = µDie−µRi .

33 Ibid.
34 Ibid., s. 90.
35 Ibid.
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Sammantaget f̊ar vi följande likelihoodfunktion:

Λ =

n∏
i=1

Λi =

n∏
i=1

µDie−µRi = µ
∑n

i=1Die−µ
∑n

i=1 Ri = µD(x,x+h)e−µR(x,x+h).

Vilken vi lämpligen maximerar genom att nyttja logaritmering enligt följande:

ln(Λ) = D(x, x+ h)ln(µ)− µR(x, x+ h)

d

dµ
(ln(Λ)) = 0 =⇒ D(x, x+ h)

µ
= R(x, x+ h)

⇐⇒

µ̂ML =
D(x, x+ h)

R(x, x+ h)
,

vilket leder oss in p̊a definitionen av den Centrala dödskvoten.

Definition 3.7. (Centrala dödskvoten) Givet tidsintervallet (x-h, x+h) de-
finieras den centrala dödskvoten som:

M(x− h, x+ h) =
D(x− h, x+ h)

R(x− h, x+ h)
, h > 0. 36

Gällande skattningen av parametrarna med den modifierade minimum χ2- me-
toden sker den genom att välja ett värde för γ som antas som sant. Detta görs
med anledningen av att f̊a skattningsproblemet linjärt istället för att till ex-
empel behöva använda icke-linjär regression. 37 Sedan minimeras nedanst̊aende
kvadratsumma enligt följande:

Q =

n∑
i=1

wxi
· (µ̂xi

− α− βeγxi)2,

dQ

dα
= 0 ⇐⇒ −2

n∑
i=1

wxi
·(βeγxi+α−µ̂xi

) = 0 ⇐⇒ α̂ =

∑n
i=1 wxi µ̂xi − β̂

∑n
i=1 wxie

γxi∑n
i=1 wxi

och för β̂ löses dQ
dβ = 0 p̊a ett liknande sätt som ovan varp̊a vi erh̊aller:

β̂ =

∑n
i=1 wxi

·
∑n
i=1 wxi

eγxi µ̂xi
−
∑n
i=1 wxi

eγxi ·
∑n
i=1 wxi

µ̂xi∑n
i=1 wxi

·
∑n
i=1 wxi

e2γxi − (
∑n
i=1 wxi

eγxi)2
.

Där wxi
representerar vikterna vilka är ämnade för observationer med l̊ag vari-

ans, vilka bör väga tyngre än observationer med hög varians och är definierade
enligt:

wxi =
Dxi

µ̂2
xi

, 38

36 Ibid., s. 92.
37 Ibid., s. 109.
38 Ibid., s. 108.
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där Dxi är summan av antalet avlidna individer under den aktuella observa-
tionsperioden.39

Med de redogjorda verktygen för skattning av dödlighetsintensiteten ovan till-
hands illustrerar vi nu en anpassning av dödlighetsintensiteten för samma po-
pulation som användes i Figur 1. För Figur 2 nedan har γ valts enligt M90.

Figur 2: Jämförelse mellan observerad dödlighetsintensitet år 2000 och anpassad
s̊adan för män, 1-99 år. 41

4 Ettlivsförsäkring

Med den hitintills redogjorda teorin, främst rörande ränta och dödlighet, till
v̊art förfogande är vi nu redo att använda föreliggande för diverse utvärderingar
av försäkringskontrakt, där till exempel prissättning och framtida in- och utbe-
talningar blir centrala begrepp. 42

Med anledning av den mängd slump som kan figurera i framtida betalningar för
ett försäkringsbolag kommer vi att använda väntevärdet av de framtida betal-
ningarna med respekt för ränta och dödlighet, vilket föranleder till nedanst̊aende
definition.

Definition 4.1. (Kapitalvärde) Kapitalvärdet definieras som väntevärdet av
den nuvärdesberäknade utbetalningen som är diskonterad med hänsyn till ränta
och dödlighet. 43

39 Ibid., s. 98.
41 SCB. 2019. Ett̊arig livslängdstabell för hela riket efter kön och ålder. År 1960-2018.
42Andersson, 2005, s. 117.
43 Ibid., s. 123.
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4.1 Försäkringar

I traditionell bemärkelse kännetecknas försäkringskontrakten av att försäkrings-
bolaget offererar en avtalad fast försäkringssumma vid inträffad försärkrings-
händelse mot en överenskommen premie. Emellertid finns det som bekant en
uppsjö av diverse livförsäkringskontrakt av vilka i Sverige det figurerar synner-
ligen tv̊a huvudtyper, dessa har sedan en mängd olika underkategorier. Närmare
bestämt är de tv̊a huvudtyperna Kapitalförsäkring och Livränteförsäkring.

Här väljer vi att fokusera p̊a den förstnämnda varp̊a vi kommer att exemplifiera
beräkningar av tv̊a stycken olika kapitalförsäkringskontrakts förväntade värden
av dess framtida utbetalningar.

För att simplifiera uttrycken av de kommande beräkningarna av kapitalvärdena
definierar vi följande kommutationsfunktioner D(x), N(x) och M(x) enligt
nedanst̊aende. 44

Definition 4.2. (Kommutationsfunktioner)
Under antagandena att x ≥ 0, att ränteintensiteten betecknas med δ och att
livslängden för en godtycklig individ ges av l(x) definierar vi följande:

D(x) = l(x)exp(−δx),

N(x) =

∫ ∞
x

D(t)dt

och

M(x) =

∫ ∞
x

µtD(t)dt. 45

Exempel 4.1. (Kapitalförsäkring för livsfall) Utbetalning av 1 kr sker fr̊an
försäkringsgivaren d̊a den försäkrade har n̊att åldern z = x+m, där Y betecknar
den nuvärdesberäknade utbetalningen. 46

Y =

{
0, om Tx < z − x
e−γm, om Tx ≥ z − x.

Med anledning av Y:s definition ovan kan vi därav formulera: Y = e−δmI(Tx ≥
m).
Varp̊a vi erh̊aller detta kapitalvärde för kapitalförsäkring för livsfall:

E[Y ] = E[e−δmI(Tx ≥ m)] = e−δmP (Tx ≥ m) = e−δm
l(x+m)

l(x)
.

Vilket med kommutationsfunktionerna kan simplifieras till:
D(x+m)

D(x)
. 47

44 Ibid., s. 123.
45 Ibid., s. 119.
46 Ibid., s. 124.
47 Ibid.
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Exempel 4.2. (Kapitalförsäkring för dödsfall) Utbetalning av 1 kr fr̊an
försäkringen sker när den försäkrade avlider givet att vederbörande maximalt
har n̊att åldern z. 48

Y =

{
0, om Tx > z − x
e−δTx , om Tx ≤ z − x.

Varp̊a vi erh̊aller detta kapitalvärde för kapitalförsäkring för dödsfall:

E[Y ] =

∫ z−x

0

e−δtfx(t) dt=

∫ z−x

0

e−δt
l(x+ t)µx+t

l(x)
dt

= −
[
e−δt

l(x+ t)

l(x)

]t=z−x
t=0

−
∫ z−x

0

δe−δt
l(x+ t)

l(x)
dt= 1− e−δ(z−x) l(z)

l(x)

− δ
∫ z−x

0

D(x+ t)

D(x)
dt= 1− D(z)

D(x)
− δN(x)−N(z)

D(x)
. 49

4.2 Premieekvationen

I och med kapitalvärdets definition ovan implicerar det ett behov av en inbetal-
ning fr̊an kunden i fr̊aga vid ett givet försäkringsavtal för att åstadkomma en
ekonomisk balans hos försäkringsbolaget. S̊aledes implicerar ett försäkringsavtal
ömsesidiga skyldigheter för s̊aväl som försäkringstagare som försäkringsgivare.
Föreliggande p̊aträffas i realiteten som en betalning av en premie fr̊an den
försäkrades sida till bolaget, varp̊a vi vid denna sektion kommer betrakta den
premien innan den transfereras som ”försäkringsstagarens framtida förpliktelse”.
Gällande den nyssnämnda förpliktelsen kan det ävenledes vara resonabelt att
bestämma dess kapitalvärde, vilket sedermera skall exemplifieras, ty det är re-
levant att bestämma premiens förväntade framtida diskonterade värde. 50

När det gäller bestämningar av försäkringspremier i föreliggande uppsats tar vi
icke hänsyn till eventuella belastningar p̊a premier med avseende p̊a försäkringsbolagets
kostnader. 51

L̊at nu B representera kapitalvärdet av försäkringstagarens förpliktelser, varp̊a
försäkringsgivarens skuld, V , l̊ater sig i sin huvudsakliga form, definieras enligt
följande:

V = A−B. (5)

Ovanst̊aende likhet kallas för Premieekvationen, där om V = 0, omnämns den
som nettopremien. Vi kommer att återkomma till kvantiteten A:s innebörd
längre fram, men den är central med avseende p̊a fastställande av premien och
s̊aledes försäkringsbolagets intäkter via avtalet. 52

48 Ibid., s. 139.
49 Ibid., s. 140.
50 Ibid., s. 151.
51 Ibid.
52 Ibid.
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L̊at oss nu ta ett godtyckligt försäkringsavtal i beaktande, med antaget under-
tecknande vid tidpunkten 0 och att det ingalunda figurerar utbetalningar till
efterlevande, varp̊a vi definierar följande betalningströmmar för t ≥ 0.

Definition 4.3. (Betalningsströmmar)

P(t): Givet att den försäkrade icke är avliden vid tidpunkten t, definieras
P (t) ≥ 0 som summan av premierna som betalas i tidsintervalllet [0, t].

L(t): Givet att den försäkrade icke är avliden vid tidpunkten t, definierar vi
L(t) ≥ 0 som summan av utbetalningarna som utförs under tidsintervallet [0, t].

S(t): Givet att den försäkrade avlider vid tidpunkten t, definieras S(t) som
slutvärdet av den summan som skall erläggas. 53

Med den ovanst̊aende definitionen tillhands ponerar vi nu ett försäkringsavtal
vars löptid inkluderas i en ringa tidsperiod, (ti, ti + ∆ti), därav gäller det att
summan av alla premier under föreliggande period blir: P (ti + ∆ti)− P (ti).

54

Emellertid erfodras det ett tillägg till ovanst̊aende premiesumma, ty erläggning
enkom skall inträffa under premissen att försäkringsstagaren icke är avliden,

s̊aledes sker betalningen med sannolikheten l(x+ti)
l(x) , p̊a grund av ekvation (3),

(överlevelsefunktionen). Sedan för diskontering med avseende p̊a ränta multipli-
cerar vi med e−δti . 55

Det ovanst̊aende implicerar s̊aledes att kapitalvärdet av betalningen blir följande:

eδti
l(x+ ti)

l(x)
(P (∆ti + ti)− P (ti))

∆ti
∆ti

.

Vidare om vi nu antar kontinuitet och deriverbarhet för P (t), förlänger med ∆ti
och sedan summerar över samtliga sm̊a tidsintervall (ti, ti + ∆ti), säg n stycken
och sedan l̊ater n→∞ och ∆ti → 0 erh̊aller vi följande med hjälp av vedertagen
teori för analys:

lim
n→∞

n∑
i=1

eδti
l(x+ ti)

l(x)
(P (∆ti+ti)−P (ti))

∆ti
∆ti

=

∫ ∞
0

D(x+ t)

D(x)
P ′(t) dt. 56 (6)

Föreliggande likhet ovan benämner vi som Bk vilken representerar den pre-
mie som betalas kontinuerligt, denna benämning är relevant ty det figurerar
ävenledes diskreta premiebetalningar. Dessa kallas bland annat för eng̊angspremier,
vilkas summa och tillika betalningsströmsfunktion, P, av premierna i ett givet

53 Ibid., s. 152.
54 Ibid., s. 153.
55 Ibid.
56 Ibid.
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intervall är diskontinuerlig och deriverbar, vi använder därför beteckningen Bd
för denna.57

Med anledning av dess diskreta egenskap best̊ar tidsintervallet av uppräkneligt
m̊anga punkter, med en given distans emellan dem, ∆Pi. Varp̊a vi p̊a ett liknan-
de sätt som i det kontinuerliga fallet ovan, dock via summering, erh̊aller detta
i det diskreta korresponderande fallet:

Bd =

∞∑
i=1

D(x+ ti)

D(x)
∆Pi.

58

Vilket s̊alunda implicerar följande för ett allmänt fall där b̊ade eng̊angspremier
och kontinuerliga s̊adana förekommer:

B = Bk +Bd =

∫ ∞
0

D(x+ t)

D(x)
dP (t). (7)

Integralen ovan innebär förvisso att eng̊angspremier kan betalas ändlöst, vilket
i verkligheten först̊as är omöjligt, men detta inverkar icke p̊a föreliggande fram-
ställning. 59

Ang̊aende summan av livsfallsutbetalningarna som kan förekomma i L(t), erh̊aller
vi (genom att p̊a samma sätt som med argumentationen som implicerade ekva-
tion (7)) följande kapitalvärde, Ak, i det kontinuerliga fallet:

Ak =

∫ ∞
0

D(x+ t)

D(x)
dL(t). 60

Emellertid blir scenariot om vad som anbelangar kapitalvärdet av livsfallsutbe-
talningarna n̊agot disparat komparativt med kapitalvärdet av dödsfallsutbetalningarna.
Det kan nämligen ske att den försäkrade personen i fr̊aga avlider under ifr̊agavarande
tidsperiod, (ti, ti + ∆ti) och därav skall en (diskret) utbetalning av slutvärdet,
S(ti), ske. Följaktligen erh̊alls detta kapitalvärde i det fallet:

e−δti
l(x+ ti)

l(x)
µx+tiS(ti)∆ti =⇒ Ad =

∫ ∞
0

D(x+ t)

D(x)
µx+tiS(t)dt. 61

Vilket s̊aledes implicerar att det totala kapitalvärdet av utbetalningarna blir
följande:

A = Ak +Ad.

Sammantaget kan vi sedan via relation (6) formulera premieekvationen för en
försäkring för ett liv (se ekvation (8)), med de i föreliggande fall, kontinuerliga

57 Ibid.
58 Ibid., s. 154.
59 Ibid.
60 Ibid.
61 Ibid., s. 155.
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och deriverbara funktionerna P(t) och L(t), p̊a följande vis:

D̊a

B =

∫ ∞
0

D(x+ t)

D(x)
dP (t)

och p̊a grund av att:

A = Ak +Ad =

∫ ∞
0

D(x+ t)

D(x)
dL(t) +

∫ ∞
0

D(x+ t)

D(x)
µx+tiS(t)dt

=

∫ ∞
0

D(x+ t)

D(x)
(dL(t) + µx+tS(t)dt),

impliceras det om vi nu l̊ater V = 0 ( det vill säga nettopremien),

=⇒ A−B =

∫ ∞
0

D(x+ t)

D(x)
(dL(t) + µx+tS(t)dt)−

∫ ∞
0

D(x+ t)

D(x)
dP (t) =

=

∫ ∞
0

D(x+ t)

D(x)
[dL(t) + µx+tS(t)− dP (t)] = 0. (8)

4.3 Thieles differentialekvation

Avslutningsvis kommer härtill tv̊a definitioner med anledning av att det kan vara
intressant att kunna betrakta hur ett försäkringsbolags skuld i denna kontext
förändras med tiden.

Definition 4.4. Antag ett godtyckligt avtal för en ettlivsförsäkring som är un-
dertecknad vid tiden t = 0, varp̊a följande betalningsströmmar definieras till
försäkringen:

A(t) = Kapitalvärdet av försäkringsgivarens framtida förpliktelser i enlighet med
avtalet vid tiden t.

B(t) = Kapitalvärdet av försäkringstagarens framtida förpliktelser i enlighet med
avtalet vid tiden t. 62

Definition 4.5. (Värdefunktionen) Antag ett godtyckligt avtal för en ett-
livsförsäkring som är undertecknad vid tiden t = 0. D̊a definieras värdefunktionen
V (t) (eller nettoskulden för försäkringsgivaren) vid durationen t enligt följande:

V (t) = A(t)−B(t) 63

62 Ibid., s. 165.
63 Ibid.
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Som vi kan se är föreliggande en vidarutveckling p̊a premieekvationen, V =
A−B, fast med avseende p̊a tiden, ty V(0) ger oss just den.

Fr̊an ekvation (8) kan vi härleda att försäkringsgivarens framtida förpliktelser
vid durationen t blir:

A(t) =

∫ ∞
t

D(x+ u)

D(x+ t)
[L′(u) + µx+uS(u)]du 64

och försäkringstagarens framtida förpliktelser vid durationen t som:

B(t) =

∫ ∞
t

D(x+ u)

D(x+ t)
dP (u) 65

Under antagandet att funktionerna L och P är deriverbara, (vilket i praktiken
innebär att vi inte har n̊agra eng̊angspremier eller eng̊angsutbetalningar för
livsfall) erh̊aller vi att värdefunktionen V(t) blir:

V (t) = A(t)−B(t) =

∫ ∞
t

D(x+ u)

D(x+ t)
[L′(u) + µx+uS(u)− P ′(u)]du. 66

Och om vi nu multiplicerar med D(x+ t) och sedan deriverar med avseende p̊a
t erh̊aller vi följande vänsterled och högerled:

V L = V ′(t)D(x+ t)− V (t)(µx+t + δ)D(x+ t)

och
HL = −D(x+ t)[L′(t) + µx+tS(t)− P ′(t)]. 67

V L = HL

⇐⇒

V ′(t) = δV (t) + P ′(t)− L′(t)− µx+t

(
S(t)− V (t)

)
, d̊a t ≥ 0.

Den sista raden är Thieles differentialekvation gällande en generell försäkring
för ett liv. Den beskriver värdefunktionens förändring som en funktion av t och
s̊aledes skuldförändringen hos ett försäkringsbolag över tiden. 68

64 Ibid., s. 166.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Ibid.
68 Ibid., s. 167.
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6 Appendix

6.1 Bevis

Sats 3.1. (Väntevärde)
Eftersom X är kontinuerlig med täthetsfunktionen f(x) och är därtill icke-
negativ gäller följande:

E[X] =

∫ ∞
−∞

xf(x) dx =︸︷︷︸
Ty: f(x) = 0, ∀x < 0

∫ ∞
0

xf(x) dx.

Via partiell integration, d.v.s.
∫
g(x)h′(x)dx = g(x)h(x) −

∫
h(x)g′(x)dx, (d̊a

g(x) = x, h′(x) = f(x), och l̊at h(x) = F (x)− 1) erh̊aller vi:

E[X] = x(F (x)− 1)|∞0 +

∫ ∞
0

(1− F (x))dx.

Nu återst̊ar det enkom att visa att termen x(F (x)− 1)|∞0 är lika med 0.

Genom att utveckla beräkningen av termen i fr̊aga f̊ar vi följande:

x(F (x)− 1)|∞0 =
(

lim
x→∞

x(F (x)− 1)
)
−
(

lim
x→0

x(F (x)− 1)
)

=
(

lim
x→∞

x(F (x)− 1)
)
− 0 · (F (0)− 1) =

(
lim
x→∞

x(F (x)− 1)
)
.

Sedan vet vi av vedertagen sannolikhetsteori att föreliggande gäller:

lim
x→∞

F (x) = 1.

Vilket är synnerligen rimligt i realiteten med avseende p̊a livslängd, ty ingen
individ har evigt liv vilket inses via det nedan.

D̊a den kumulativa fördelningsfunktionen F (x) = P (X ≤ x) = 1−P (X > x) =
1− F (x) =

∫∞
x
f(s)ds =⇒ 1− limx→∞ F (x) = 1− 1 = 0.
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Varp̊a vi erh̊aller detta:

x(F (x)− 1)|∞0 = lim
x→∞

x(F (x)︸ ︷︷ ︸
→ 1, d̊a x→∞.

−1) = 0.

Likheten ovanför h̊aller med anledning av faktorn x:s konstanta ökning d̊a
x → ∞ och samtidigt som att F (x) → 1 med exponentiell hastighet i enlig-
het med tidigarenämnd och vedertagen teori.

Sammanfattningsvis har vi d̊a det är givet att X är en kontinuerlig och icke-
negativ stokastisk variabel s̊aledes erh̊allit följande:

E[X] =

∫ ∞
0

xf(x) dx = x(F (x)−1)|∞0 +

∫ ∞
0

(1− F (x))dx =

∫ ∞
0

(1− F (x))dx.

�
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