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Rapporten eller dele heraf må ikke gengives uden projektgruppens tilladelse

Med udgangspunkt i temaet for landinspektør-
uddannelsens 7. semester: Geografiske
Informationssystemer (GIS), har projektgruppen
opstillet problemet: „kan det lade sig gøre, at ta-
riferingen af familieforsikring kan differentieres ned
til adresseniveau, ved hjælp af GIS?“

Gennem et samarbejde med Forsikringsselskabet
Alm. Brand er der lavet en analyse af det nuvæ-
rende og det fremtidige tariferingssystem. På bag-
grund af dette, er der lavet en forandringsanalyse,
der danner baggrund for design og implemente-
ring af det nye tariferingssystem.

Problemets løses i en demo ved hjælp af anven-
delse af rasteranalysemetoder. Der laves en
extension i GIS-programmet ArcView, der skal
kunne bruges ved salg af forsikringer. Demoen vi-
ser, at det vha. overlayanalyser endvidere kan lade
sig gøre, at tarifere familieforsikring i forskellige
delforsikringer på adresseniveau.

Desuden diskuteres en central serverløsning, hvor-
til forsikringssælgeren skal opkobles ude ved kun-
den, samt en lokal løsning, hvor sælgeren på for-
hånd er i besiddelse af alle nødvendige oplysnin-
ger. Sidst i projektet beskrives perspektiverne for
det nye tariferingssystem.

Synopsis:Synopsis:Synopsis:Synopsis:Synopsis:



ForordForordForordForordForord
Denne rapport er udarbejdet på landinspektøruddannelsens 7. semester 1999/

2000. Semestrets tema er “Geografiske Informationssystemer (GIS).

Rapporten er inddelt i overordnede kapitler med op til to niveauer underafsnit.
Kapitler og underafsnit er ikke nummererede, men med tre forskellige punktstørrelser.
Kildehenvisninger i teksten er markeret [navn, sidetal], hvor navnet i kildehenvisningen
står yderst til venstre, mens alle relevante oplysninger om kilden står til højre for
dette. Bilagshenvisninger er markeret [bilag nr.].

Privatchef i forsikringsselskabet Alm. Brand Steen Funck Petersen har ydet pro-
jektgruppen værdifuld hjælp i forbindelse med analyserne af tariferingssystemet i
Alm. Brand. Landinspektør Michael Winther Larsen fra InformiGIS, der har under-
vist i kurset „Applikationsudvikling i Avenue til ArcView GIS“, har ligeledes ydet
projektgruppen værdifuld hjælp uden for kurset med vores programmering. Disse to
personer vil vi gerne takke for deres hjælp.

Rapporten henvender sig først og fremmest til vejleder og censor. Det er dog
vores ønske, at forsikringsselskabet Alm. Brand, herunder specielt Privatchef Steen
Funck Petersen, kan bruge den til at få ideer til et fremtidigt tariferingssystem.

Aalborg Universitet den 14. januar 2000

Claus Andersen Lars Sand Kristensen       Dorthe Lykke Nielsen

Henrik Bjerring Poulsen Max Strunck
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De første GIS var vektorbaserede, men i kraft af opsendelsen af den civile ameri-
kanske satellit LANDSAT i 1972, der gjorde det muligt at optage satellitfotos, op-
stod der et behov for at kunne indarbejde og benytte rasterdata i de eksisterende
systemer, idet man derved fik mulighed for at benytte remote-sensing.

Figur 1.1 viser princippet i GIS, hvor der
er interaktion mellem database(r), vektor-
grafik og rastergrafik. Der kan tales om GIS
i alle af fællesmængderne i figur 1.1. De
nævnte databaser i figur 1.1 skal opfattes som
alfa-numeriske.

Som tiden går, og flere opdager GIS-
verdenen og dennes muligheder, vokser om-
fanget af fagområder, hvor GIS finder anven-
delse, og i dag spænder det lige fra planlæg-
ning, arkæologi og landbrug til geomarketing
og ruteoptimering. GIS lægger i dag bl.a.
navn til:

••••• Beregning af nærmeste Falck station ved nødopkald til Odense Politi.
•••••  I Odense Kommune: Placering af skoler, sikring af veje for ældre,

indkaldelse af lodsejere ved fredningssager og som kontrolværktøj til brug
ved registre som ESR og BBR.

••••• Hurtigere sagsbehandling i Galten Kommune og Elforsyning da lodsejere
berørt af ledningsændringer kan kontaktes hurtigere grundet en digital
ledningsregistrering.

••••• Opdatering og ajourføring af data fra arkæologiudgravninger.
[Techworld]

Der er ifølge ovenstående næsten ingen grænser for GIS’ anvendelsesmuligheder.
Dette gør, at man kan fristes til at spørge: GIS er løsningen, hvad er problemet?,
hvilket selvfølgelig er groft provokerende, men blot viser, at grænserne for hvad GIS
kan bruges til, stadig ikke er nået efter mere end 30 års anvendelse og 10 års intensiv
brug.

I dette projekt vil vi give et bud på et problem, der kan løses ved hjælp af GIS. Vi
mener, at det er et problem, at den gældende tarifering (beregning af forsikrings-
præmier) af familieforsikringen i landets forsikringsselskaber ikke svarer overens,

IndledningIndledningIndledningIndledningIndledning
Temaet for Landinspektøruddannelsens 7. semester er „Geografiske Informations-

systemer“. Ifølge studieordningen er formålet med temaet, „at give de studerende en
indgående viden om de teorier og metoder, der anvendes i forbindelse med udvik-
ling, etablering og drift af edb-baserede informationssystemer indeholdende sted-
fæstede data om såvel fysiske som administrative og retlige forhold.“

Mange mener i dag at vide, hvad Geografiske Informationssystemer (GIS) er, men
det viser sig, at jo mere man fordyber sig i emnet, jo større og mere komplekst synes
det at være.

Af talemåden „et billede siger mere end tusind ord“ kan det udledes, at det at
skulle formidle stedbestemt information og danne sig et overblik over denne, bliver
gjort lettere ved en visualisering frem for en enorm mængde tekst kombineret med et
tilsvarende antal tabeller.

Derudover er der to andre grunde til, at GIS er blevet så populært et værktøj. For
det første viser udviklingen, at der er en tendens til, at den datamængde, der er
påkrævet for at kunne udføre planlægningsopgaver, til stadighed vil vokse, idet de
geografiske enheder, der ønskes analyseret bliver mindre og mindre. For det andet
bliver det mere og mere nødvendigt med ajourførte oplysninger, hvilket kan opnås
ved anvendelsen af GIS, der bl.a. benytter sig af dynamiske data.

Den spæde start på udvikling af GIS begyndte ved, at bl.a. den amerikanske land-
skabsarkitekt Ian McHarg begyndte at lægge transparente temakort ovenpå hinan-
den, for derved at kunne foretage tværgående analyser, men dette foregik stadig på
analog form [Burrough m. fl., s. 6].

I den første halvdel af 1960‘erne begyndte man at foretage disse analyser på elek-
tronisk form. F.eks. udviklede canadieren Roger Thomlinson i 1963 programmet
Canadian Geographic Information System (CGIS) i forbindelse med opbygningen af
et informationssystem for skov- og arealressourcer, og derved blev begrebet GIS
introduceret [Bernhardsen, s. 40],[ Balstrøm m.fl., s. 2], [http://www.geoplace.com/
history/detail.asp?ID=1].

Nogenlunde samtidigt udviklede den amerikanske arkitekt og byplanlægger Ho-
ward T. Fischer programmet SYMAP (SYnagraphic MAPping, synagraphic af det
græske „synagein“: at sammenbringe), der kunne analysere og manipulere data, der
derved kunne visualiseres vha. en gråskalering [Burrough m.fl., s. 6].

Figur 1.1: Bestanddele, der udgør et GIS
[efter Balstrøm m. fl. s. 2].
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med den stedbestemte risiko kunden er udsat for, da tariferingen foregår på
postnummerniveau uden hensyntagen til de eventuelle forskellige stedbestemte risici
indenfor et postnummer.

For at kunne dokumentere, at ovenstående også er et reelt problem, har vi gennem
en rundspørge til de forskellige forsikringsselskaber valgt at inddrage Alm. Brand,
hvor vi har fået kontakt til Privatchef Steen Funck Pedersen [bilag 1 og bilag 2].

Udover at kunne be- eller afkræfte eksistensen af problemet, kan en ekstern sam-
arbejdspartner også bidrage med viden og erfaring indenfor forsikringsområdet, hvil-
ket vi som landinspektørstuderende ikke har kendskab til.

Igennem dette samarbejde forventer vi, at opnå viden om, hvordan tariferingen
foregår i dag, og hvorfor den ikke er mere differentieret. Ved at få en indsigt i det
nuværende tariferingssystem, kan projektgruppen opstille en række forslag til for-
bedringer og foretage en nedbrydning af de nuværende risikoområder (postnumre)
for i stedet at foretage en risikoberegning svarende til den enkelte forsikringstagers
reelle stedbestemte risiko (adresseniveau). Samarbejdet skal også give os viden
om, hvordan forsikringsselskabet Alm. Brand er opbygget, med henblik på en im-
plementering af et nyt tariferingssystem.



ProblemProblemProblemProblemProblem
beskrivelsebeskrivelsebeskrivelsebeskrivelsebeskrivelse
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”Er det rimeligt, at en
forsikringskunde i midtbyen
skal betale den samme præ-
mie, som en forsikrings-
kunde bosiddende i oplan-
det, hvis disse bor indenfor
det samme postnummer,
men måske ikke har samme
risiko?”

”Kan det lade sig gøre at
lave en finere segmentering
end postnumre, ved risiko-
vurdering for familieforsik-
ring, ved hjælp af GIS?”

ProblemstillingerProblemstillingerProblemstillingerProblemstillingerProblemstillinger
Hvordan differentieres der i dag?

Den afgørende årsag til, at det initierende problem er opstået, er måden hvorpå
der i dag tariferes. Som tariferingen foregår i dag beregnes det statistisk, hvor stor
en risiko der er for, at en forsikring kommer til udbetaling i et givet område. Denne
sandsynlighed beregnes naturligvis for det specifikke område, og det er her, der
opstår problemer. Med de metoder, forsikringsselskaberne bruger til beregning af
forsikringspræmier i dag, er det ikke muligt for dem at foretage en differentiering,
der er mere præcis end på postnummerniveau. Ydermere er der hos Alm. Brand ikke
større differentiering på forsikringspræmien end 6 tarifområder, som alle postnumre
inddeles i. Denne måde at inddele landet i tarifområder på har for Alm. Brands
vedkommende stået på i over 10 år, og før dette har antallet af tarifområder været 3,
senere 4 grupper [Bilag 3].

Hvorfor er der ikke foretaget en mere detaljeret differentiering?
Grunden til at der i dag ikke differentieres mere, er bl.a. mangel på analyse-

værktøjer og entydige geokodede databaser på den tekniske side. På den organisa-
toriske side er der i dag ikke opmærksomhed omkring værdien af en finere geogra-
fisk segmentering. Et andet problem på den organisatoriske front er, at da der ikke
er selskaber, der har en finere segmentering, er der heller ikke nogen direkte
konkurrencemæssig trussel fra de andre firmaer på dette område.

Hvad er konsekvenserne ved en mere detaljeret differentiering?
Udarbejdelsen af et sådant system vil få konsekvenser for hele branchen, med

ProblembeskrivelseProblembeskrivelseProblembeskrivelseProblembeskrivelseProblembeskrivelse
Vi vil i problembeskrivelsen først beskrive den overordnede ide med forsikring,

herunder specielt familieforsikring. Derefter beskriver vi projektgruppens initierende
problem, og hvilke problemstillinger der kan opstilles ud fra dette, samt projektets
problemformulering. Efter dette, beskrives projektets sammenhæng med studie-
ordningen, projektgruppens adgang til ressourcer, og til sidst opstilles en projekt-
afgræsning.

Ideen med forsikring er, at mange mennesker er udsat for den samme risiko, men
at risikoen inden for en given periode erfaringsmæssigt kun vil ramme en mindre del
af dem. Dvs. at forsikring er en sikkerhed mod uforudsete udgifter, som alle betaler
for, men som færre har brug for. I forsikringsselskaberne foretages der en risiko-
fordeling, således at alle deler den samlede økonomiske risiko mellem sig. Da alle
ikke har eksakt samme risiko, kan det være nødvendigt at differentiere risikoen [Lyngsø,
s. 2f].

Forsikringsselskaber beregner den samlede risiko, hvortil der lægges
administrationsomkostninger, samt selskabets avance. Disse forhold betyder, at ud-
bud af forsikring kan være en god forretning med store muligheder for profit, og
dermed en forretning, hvor konkurrencen er stor. Alligevel benytter konkurrerende
forsikringsselskaber de samme metoder ved udregning af forsikringspræmier. Med
andre ord er de fleste forsikringsselskabers forsikringer mere eller mindre identiske.

Dette forhold kommer bl.a. til udtryk ved familieforsikring. Danmark er i dag i
forbindelse med familieforsikring opdelt i risikoområder, der er beregnet på post-
numre. Der skelnes ikke mellem zoner indenfor dette postnummer, hvormed der er
mulighed for, at mange kunder ikke betaler den præmie, der svarer til den eksakte
risiko de alene er udsat for. Kunden vil opleve, at forsikringsselskaberne bare skal
have oplysning om, i hvilket postnummer kunden bor, for at kunne give et tilbud om
en familieforsikring. Ligeledes har kunden ingen indsigt i, hvorledes og på hvilket
grundlag forsikringspræmien er beregnet.

Initierende problemInitierende problemInitierende problemInitierende problemInitierende problem
Projektet tager derfor udgangspunkt i spørgsmålene:

”Hvorfor skal man betale den samme familieforsikringspræmie i en højrisiko-
område som i en lavrisikoområde indenfor samme postnummer?”

Figur 2.1: Postnummer 9000 består af tætby, samt landområder.
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Ad 1. Da temaet for semestret er Geografiske Informationssystemer byder det
sig, at der udarbejdes et projekt, der anvender GIS i høj grad. Som sådant
vil det være naturligt at benytte disse digitale arbejdsprocesser. Da pro-
jektet tager udgangspunkt i beregning af forsikringstariffer, vil der indgå
store mængder analyse i et GIS. Beregning af forsikringstariffer i et GIS vil
efter al sandsynlighed kræve tilpasning af en given GIS-platform, for at få
en tilfredsstillende arbejdsgang efter udarbejdelsen af systemet.

Ad 2. Da der allerede i problembearbejdningsfasen er indledt et samarbejde
med en virksomhed (Alm. Brand) over Internettet via e-mail, samt littera-
tursøgning og relevant viden i forbindelse med systemanalysen via internettet,
kan dette punkt opfyldes.

Ad 3. Som beskrevet tidligere, vil en løsning af dette projekt indeholde analyse i
et rimeligt omfang, og som sådant vil det også være nødvendigt at analy-
sere de forskellige analysemetoder, som et GIS giver, i forhold til hinan-
den, for på denne måde at kunne vælge, hvilken analysemetode der bedst
løser vores problem.

Ad 4+5. For at kunne implementere GIS på et område, der ikke traditionelt har
benyttet sig af denne teknologi, vil det være nødvendigt at foretage så-
danne analyser.

RessourcerRessourcerRessourcerRessourcerRessourcer
For at et projekt kan gennemføres, er det nødvendigt at undersøge, om de ressour-

cer, der kræves for udarbejdelsen af projektet, er til stede. For at kunne udarbejde et
projekt, der tager udgangspunkt i ovenstående, må det påregnes, at følgende res-
sourcer skal være tilstede:

• Kontaktperson til Alm. Brand, der kan informere om teknikken bag tariferin-
gen og organisationens opbygning, samt skaffe data fra organisationen. En
sådan kontakt er etableret. Der er ikke aftalt noget „loft“ på, hvor meget
gruppen kan trække på denne kontaktperson, men da der er tale om en kon-
takt til et privat selskab, er det klart, at der ikke er ubegrænset adgang til
denne ressource. Gruppen mener sig dog i stand til at kunne gennemføre
projektet med det på nuværende tidspunkt aftalte samarbejde med kontakt-
personen [Bilag 3].

• Gruppen må til udarbejdelsen af projektet råde over en GIS-platform til at
foretage analysebehandling af data. Aalborg Universitet har licens til, at
studerende må anvende GIS-programmerne ArcView, ArcInfo, GeoMedia,

mulighed for overtagelse af kunder fra andre selskaber eller tab af kunder. Alm.
Brand ønsker på nuværende tidspunkt en finere segmentering i fremtiden, og fore-
stiller sig en finere inddeling svarende til vejstykker [Bilag 3].

ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering
Konklusionen på ovenstående problemstillinger er, at for at tariferingen af familie-

forsikringen i Alm. Brand kan differentieres på et mere detaljeret niveau kræves der,
at der fremskaffes analyseværktøjer og en entydigt geokodet database, samt at der i
organisationen gøres opmærksom på værdien af en mere detaljeret geografisk seg-
mentering. Desuden er der ingen direkte konkurrencemæssig trussel fra de andre
selskaber, dvs. at der ikke er andre forsikringsselskaber, der har en finere geografisk
segmentering.

Ud fra dette vælger projektgruppen følgende problemformulering: „Kan tariferin-
gen af familieforsikringen i Alm. Brand differentieres ned til adresseniveau ved hjælp
af GIS-værktøjer?“

Sammenhæng med studieordningenSammenhæng med studieordningenSammenhæng med studieordningenSammenhæng med studieordningenSammenhæng med studieordningen
For at kunne afgøre, hvorvidt ovenstående problem egner sig til et kvalificerende

projekt, bør det sammenholdes med studieordningens krav. I studieordningen for
landinspektørstudiets 7. semester er der angivet følgende krav:

De studerende skal ved semesterets afslutning kunne:
1. anvende digitale arbejdsprocesser i givne geografiske informationssystemer

(GIS) m.h.t. datafangst, analyse og præsentation, samt kunne tilpasse relevant
GIS-software til konkrete anvendelser

2. anvende relevante IT-værktøjer til at fremskaffe data, viden og dokumentation
til løsning af konkrete problemer i forbindelse med udvikling og implemente-
ring af konkrete GIS

3. analysere givne rumlige analysemetoder og deres anvendelse i givne geografi-
ske informationssystemer

4. analysere et givet anvendelsesområde for GIS og beskrive hvorledes det op-
bygges mht. datamodel, funktionalitet, dataudveksling med omgivelserne, samt
kunne analysere datakvalitet og rettighedsforhold

5. analysere relevante implementeringsstrategier for GIS i givne organisationer
og opstille planer for etablering, drift, kompetenceopbygning og fortsat ud-
vikling.
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• Da der ikke er adgang til alle organisationens medarbejdere, vil disse selv-
sagt heller ikke kunne inddrages i hverken analyse-, design- eller
implementeringsfasen.

• På grund af tidsressourcer vil de statistiske analyser blive foretaget på den
måde, at det antages, at der kun forefindes een bolig på hvert husnummer i
adressedatabasen. Det vil sige, at der f.eks. ikke tages højde for etagebyg-
geri mv.

MapInfo og GeoCad til uddannelsesbrug.
• Gruppen må for at kunne tilpasse GIS-platformen til de opgaver der skal

løses opnå viden om tilpasning (customizing) af en sådan platform. Studie-
nævnet for Landinspektøruddannelsen tilbyder i efteråret 99 en fri studie-
aktivitet i Avenue-programmering, der er et udviklingssprog til ArcView.

• Analysernes validitet afhænger til dels af, om der kan skaffes data. Dette
drejer sig især om data angående forsikringsmæssige og statistiske forhold,
samt en entydig vej- og adressedatabase. Gruppen har fået stillet i udsigt, at
det kan lade sig gøre at få et uddrag af en vej- og adressedatabase, samt at
de forsikringsmæssige og statistiske data kan leveres af gruppens sam-
arbejdspartner [Bilag 3].

ProjektafgrænsningProjektafgrænsningProjektafgrænsningProjektafgrænsningProjektafgrænsning
På grund af tidsressourcerne, at der ikke på et semester vil kunne tages højde for

alle de problemer, der vil opstå i forbindelse med tarifering af familieforsikringer i
hele Danmark. Samtidig har gruppen ikke ubegrænset adgang til organisationen i
Alm. Brand.  Derfor begrænses projektet til at beskæftige sig med følgende:

• På grund af tidsressourcer vil projektet kun beskæftige sig med statistiske
analyser af 5 skadesgrupper under familieforsikringen.

• På grund af tidsressourcerne, vil der i projektet blive arbejdet med et min-
dre datasæt, der er begrænset i forhold til den geografiske udstrækning.
Dette reducerede datasæt beskriver fysiske, statistiske og
forsikringsmæssige forhold i postnummer 9000.

• På grund af registerlovgivningen er det umuligt at fremskaffe de nødvendige
data. Derfor vil et alternativt datasæt blive frembragt ud fra statistiske data.

• En beregningsløsning til bestemmelse af tariffer vil begrænse sig til at an-
vende rasteranalysemetoder indenfor GIS baseret på et vektorgrundkort til
stedbestemmelse. Dette skyldes gruppens interesse for dette område, samt
de muligheder der er for analyse ved hjælp af rastermetoder.

• Programmet ArcView fra Esri vælges som GIS-platform, idet dette program
er i stand til både at håndtere raster og vektor data, samt at foretage de ana-
lyser projektet kræver. Desuden bliver, som ovenfor nævnt, kurset i ArcView
programmeringssproget udbudt som fri studieaktivitet. Derved vil projekt-
gruppen kunne tilpasse en GIS-platform specifikt til projektet.

• Der vil være flere forskellige måder at implementere et sådan nyt system i
en organisation som Alm. Brand. F.eks. kunne systemet implementeres som
en serverløsning eller som lokale løsninger på lokale PC‘er. Fordele og
ulemper ved forskellige implementeringsmuligheder vil blive behandlet, men
gruppen afgrænser sig til udelukkende at fremstille en demo til kørsel som
en lokal løsning.



MetodeMetodeMetodeMetodeMetode
beskrivelsebeskrivelsebeskrivelsebeskrivelsebeskrivelse
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De 12 forslag blev gennemgået nærmere i gruppen, for at vurdere hvor gode de
ville være i forhold til GIS. Herefter blev forslagene vurderet parvis i alle kombina-
tioner. Efter et pointsystem (se figur 3.1), hvor den bedste fik 1 point og den dårligste
0 point og 1/2 point til hver i tvivlstilfælde, valgte projektgruppen sit favoritemne.
Det fremgår af figur 3.1, som er taget uredigeret fra [Algreen-Ussing m. fl.], at de tre
bedst placerede, derefter gennemgår en detaljeret analyse, for at finde det bedst
egnede projektemne. Dette valgte gruppen dog ikke at gøre, da „Forsikrings-GIS“
allerede på forhånd havde været diskuteret, og derfor fik en overvældende majoritet
af point.

Der er ingen tvivl om, at der sikkert kunne være kommet meget gode projekter ud
af de projektforslag/emner, der uden kritik blev afvist i de først nævnte vurderinger.
Fremgangsmåden kan være skyld i, at gode projektemner fejlagtigt er blevet forka-
stet, til fordel for et måske dårligere emne.

Det skal bemærkes, at favoritemnet allerede var blevet diskuteret i gruppen før
brainstormen, og at det vandt tildels på baggrund af det dokumenterede problem og
tildels på baggrund af, at alle de andre forslag mere eller mindre var gennemført før
fra anden side.

Efter at have valgt projektemne skulle projektet struktureres. Dette har vi valgt at
gøre ved hjælp af Yourdons udviklingsmodel. Modellen blev udviklet i midten af
1970‘erne, af Yourdon og DeMarco, for at skabe et værktøj, der kan skabe en dialog
mellem brugere af informationssystemer og systemudviklere. Modellen blev præsen-
teret under navnet „Struktureret analyse“. Den blev siden videreudviklet af Palmer og
McMenamin i midten af 1980‘erne, og igen i starten af 1990‘erne af Delskov og Lange,
der præsenterede den med undertitlen „Integreret systemanalyse“ [Delskov m.fl., s.
5 og 17].

Vi har valgt denne model, da det er denne model, som undervisningen har kon-
centreret sig om. Modellen er desuden blevet den mest anvendte analysemetode i
Danmark til udvikling af primært administrative systemer [Delskov m.fl., s. 17]. Da
modellen samtidig er beregnet til en dialog mellem bruger  og systemudvikler, og
undersøgelser viser, at det mindsker risikoen for fejl- og underudnyttelse af IT, hvis
der sker en høj grad af medbestemmelse og brugerinddragelse gennem hele udvik-
lings- og implementeringsforløbet [Andersen K. m.fl., s. 33], ønsker vi at arbejde
med modellen i praksis.

Struktureret analyse synes ideel, da den rummer alle de emner, som gruppen i
opstartsfasen mente skulle behandles i projektet. Modellen er opdelt i en række

MetodebeskrivelseMetodebeskrivelseMetodebeskrivelseMetodebeskrivelseMetodebeskrivelse
I problemorienteret projektarbejde er det vigtigt fra starten at gøre sig klart, hvilke

projektmetoder der skal bruges undervejs. Det skyldes, at metoderne kan bruges
som værktøjer igennem hele projektforløbet som f.eks. identifikation af problem,
problemknusere, analyseværktøj og som en hjælp til at strukturere projektet. Ved at
bruge de rigtige metoder fra starten af projektet kan gruppen sikre, at projektet ikke
strander eller afviger væsentligt fra den afsatte kurs, samt at alle nødvendige emner i
opgaven bliver behandlet. Først beskrives det, hvilke metoder der er anvendt ved
valg af projektemne.

Mulige projektemner blev fastlagt vha. brainstorm. Brainstorm er en metode, der
hurtigt og uden kritik kan hjælpe en gruppe til at finde mulige projektemner o.lign..
Derefter benyttedes parvis sammenligning. Parvis sammenligning er en metode, der
kan hjælpe med at tynde ud i mange mulige emner, der er fundet ved hjælp af f.eks.
brainstorm.

I vores tilfælde var projektemnet lagt fast på forhånd (GIS), hvorfor vi kunne
koncentrere os om at finde mulige problemer, der kunne løses vha. GIS. Det var
nødvendigt efter brainstormen at være kritisk med de stillede forslag, idet resultatet
blev ca. 100 forslag. Forslagene blev herefter vurderet hurtigt og enkeltvis, og god-
kendt enstemmigt ellers afvist uden nærmere begrundelse, hvis der ikke kunne opnås
enstemmighed. Resultatet efter flere sådanne vurderinger var 12 forslag, som alle i
gruppen mente lød spændende, og som var problemer/emner, hvor GIS kunne an-
vendes.

Figur 3.1: Pointsystem i parvis sammenligning [Algreen-Ussing m.fl., s.48].
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SystemanalysenSystemanalysenSystemanalysenSystemanalysenSystemanalysen
Systemanalysen gennemføres vha. eksplorative undersøgelser. De eksplorative

undersøgelser bliver dog i projektet begrænset til en person i organisationen, da vi i
projektet ikke har adgang til hele organisationen. Disse undersøgelser foregår ved
en række kvalitative og kvantitative spørgsmål via e-mail, således at respondenten
(vores samarbejdspartner) har tid til at overveje sine svar. Desuden gennemføres et
interview, da det viser sig, at respondenten er meget sen til at reagere på vores e-
mails, således at korrespondancen tager for lang tid. Problemet med e-mails er, at
svarene kan give anledning til nye spørgsmål, som følge af at vi enten ikke har forud-
set dem, eller hvis vi ikke har præciseret spørgsmålene korrekt. Interview er en
ressourcekrævende proces, og når det drejer sig om interview af en ledende person,
må interviewteknikken være anderledes, end hvis det er en medarbejder „nede på
gulvet“ der interviewes.

Intervieweren bør følge fire forskrifter ved interview af en ledende person [Ander-
sen, I., s. 291ff]:

• Være forberedt på at det kan være svært at følge et spørgeskema (eller et
samtaleprogram), derfor skal intervieweren beherske de vigtigste formule-
ringer således, at han kan føre dem ind i samtalen, når det er belejligt.

• Have et forhåndskendskab til problemområdet, som undersøgelsen vedrø-
rer. Han må, om nødvendigt, kunne vise interviewpersonen, at han ikke er
nogen grønskolling.

• Forsøge at sikre sig initiativet når interviewet starter. Han bør glemme det
normale ved interview, med at skulle berolige og opmuntre interview-
personen, og hellere koncentrere sig om at beholde initiativet og styre sam-
talens retning.

• Spørgsmålene skal være formuleret således, at de interesserer interview-
personen.

Analyserne struktureres efter Jens Müllers
Teknologimodel, der opsplitter analyserne i de
fire hovedbestanddele, teknik, viden, organi-
sation og produkt. Heri defineres teknik som
sammenføjningen af arbejdsmidler, arbejds-
genstande og arbejdskraft i arbejdsprocessen.
Viden som sammenføjningen af kunnen, ind-
sigt og intuitioner i arbejdsprocessen. Orga-
nisation defineres som ledelse og koordina-
tion af arbejdsdelingen i arbejdsprocessen.
Endeligt defineres produkt som arbejds-
processens resultat, der indeholder brugsværdi

 

Figur 3.3: Teknologibegrebets fire hoved-
bestanddele [Rostgård m.fl., figur 2.1,
s. 31].

hovedfaser med mindre delfaser. Disse delfaser kan i dette projekt ikke bruges sla-
visk, da de er beregnet på et virkeligt systemudviklingsprojekt, hvor systemudvikleren
er i dialog med  alle organisationens medarbejdere. Derfor har vi valgt i projektet at
bruge hovedfaserne som hovedstruktur, men at modificere delfaserne, således at de
passer til dette projekt. Delfasernes indhold afhænger af projektets varighed og det
valgte problem. Delfaserne vil desuden indeholde brugen af andre metoder.

Figur 3.2 viser hovedfaserne i Struktureret analyse, herunder de valgte metoder i
projektarbejdet og den brugte empiri. Vi har pga., at systemet ikke bliver
implementeret i virkligheden, valgt at fravige vedligeholdelsedelen, som dog bliver
beskrevet under implementering. Foranlysen beskrives under det afsnit der i projekt-
rapporten hedder Problembeskrivelse.

ForanalysenForanalysenForanalysenForanalysenForanalysen
For at kunne dokumentere problemets eksistens, og for at kunne gennemføre en

systemanalyse, var det nødvendig at have en samarbejdspartner inden for forsikrings-
branchen. For at finde en sådan samarbejdspartner kontaktede vi først to forsikrings-
selskabers lokalafdelinger i Aalborg. Det viste sig imidlertid, at de ikke uden hoved-
afdelingernes accept, havde kompetence til at etablere et samarbejde med os. Der-
for kontaktede vi samtlige store forsikringsselskabers hovedkontorer via e-mail, hvor
vi gjorde opmærksom på, at vi var interesserede i en samarbejdspartner i forbin-
delse med projektet [Bilag 1]. Som opfølgning blev selskaberne kontaktet telefonisk
to dage efter, og heraf fremgik det, at ingen af de kontaktede selskaber med undta-
gelse af Alm. Brand [Bilag 2], grundet manglende tidsressourcer, ønskede at indlede
et samarbejde.

Hovedfaser  Metoder Empiri 
Foranalyse  Brainstorm, parvis 

sammenligning 

Litteratursøgning, søgning efter   

samarbejdspartnere 

Sy stemanaly se  Jens Müllers  

teknologimodel 

E-mail og interview, søgning på 

hjemmesider 

Sy stemdesign  

 

 Deltagelse i kurset 

Sy stemkonstruktion og design 

Implementering  

 

 Deltagelse i avenuekursus 

Figur 3.2: Projektets struktur.
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Hver  cirkel på oversigtsdiagrammet kan derefter nedbrydes yderligere, for at
beskrive, hvilke dele de består af. Disse cirkler kan så igen nedbrydes osv. , indtil
man når de primitive processer, der ikke kan nedbrydes længere. Det kan ofte være
sådan, at der er behov for at nedbryde nogle af systemets processer i flere niveauer
end andre.

SystemdesignSystemdesignSystemdesignSystemdesignSystemdesign
Først beskrives arten af data, der bruges til tariferingssystemet, for derudfra at

vurdere, hvilke klasser af analysemetoder, der er brug for. Ud fra denne vurdering
beskrives forskellige metoder inden for denne klasse, for deraf at vælge en analyse-
metode til systemet. Da det ikke kan lade sig gøre, at fremskaffe de reele data, der
skal bruges til tariferingssystemet, genereres de data vedrørende hændelser, der er
nødvendige for at kunne lave en demo.

Da det antages, at Alm. Brand i det nye system fremover kan bruge deres nuvæ-
rende Informix-databasesystem, designes der i projektet kun en testdatabase. Bruger-
fladedesignet beskrives kun for den del der vedrører forsikringssælgeren. Desuden
vil programmeringen af brugerfladerne og programdokumentationen ligeledes blive
beskrevet. Der fremstilles en demo ved programmering i Avenue, der er program-
meringssprog til ArcView.

ImplementeringImplementeringImplementeringImplementeringImplementering
Dette afsnit vil beskrive den praktiske implementering af systemet i organisatio-

nen,  hvilken uddannelse brugerne vil få behov for, samt hvordan vedligeholdelsen af
systemet fremover skal foregå. Desuden diskuteres om systemet skal bestå af en
serverløsning eller en lokalløsning. Til sidst opstilles en cost-analyse for de to
løsningsmuligheder.

og ofte tillige bytteværdi [Rostgård
m.fl., s. 31ff].

Under teknik opstilles en essen-
tiel model af systemet i form af et
dataflowdiagram. De øvrige værk-
tøjer fra Struktureret analyse bru-
ger vi ikke i dette projekt, da det
er et forholdsvis lille system vi ar-
bejder med. Dataflowdiagram ses
i figur 3.4. Heraf fremgår det, at
dataflowdiagram består af forskel-
lige niveauer [Delskov m.fl., s.72f].

Det mest overordnede niveau er
et kontekstdiagram, hvori hele det
system der ønskes analyseret er
vist som én proces. Kontekst-
diagrammet viser datastrømme til
og fra dette system. Desuden vi-
ses systemets eksterne processer
og de datalagre, som systemet de-
ler med andre af organisationens
systemer, samt de samlinger af
datastrømme, der kommunikeres
med systemets omverden.

Næste niveau er et oversigts-
diagram, der er en nedbrydning af
kontekstdiagrammets proces, der
giver en oversigt over systemet.
Ved beskrivelse af en fysisk mo-
del vil et oversigtsdiagram ofte
vise de afdelinger, der udfører sy-
stemets processer. Det er vigtigt
at holde edb-systemer og manuelle funktioner adskilt på dette niveau. I en essentiel
model vil processerne være udtryk for grupper af essentielle aktiviteter (hændelser),
og der vil derfor ikke være datastrømme direkte mellem processerne, kun til og fra
datalagre eller eksterne processer. Dvs. at oversigtsdiagrammet i figur 3.4 er fra en
fysisk model.

X i oversigtsdiagram = Y+Z i diagram 3.
           = Processer

                = Datastrømme

                = Datalager

                = Eksterne processer.

Figur 3.4: Datastrømsdiagram [efter Delskov m. fl., figur
17.7, s. 183].
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fordelt over hele Danmark [http://www.almbrand.dk/almbrand/almbrand.nsf/all/
200aar].

Forsikringsselskabets produkter spænder fra bil-, hus-, person- og pensions-
forsikringer til private og til forsikringer af enhver art til både store og små erhvervs-
virksomheder. Hertil kommer et bredt spektrum af landbrugs- og dyreforsikringer.

Analyse af det nuværendeAnalyse af det nuværendeAnalyse af det nuværendeAnalyse af det nuværendeAnalyse af det nuværende
tariferingssystemtariferingssystemtariferingssystemtariferingssystemtariferingssystem

Formålet med at analysere det nuværende system, er, ved at sammenstille denne
med analysen af det nye system, at kunne foretage en forandringsanalyse. Først ana-
lyseres produktet, dernæst teknikken bag produktet, og hvilken viden organisationen
besidder, og til sidst undersøges hvor i organisationen teknikken bruges.

ProduktProduktProduktProduktProdukt
Virksomhedens produkt er i dette tilfælde en familieforsikring. Familieforsikringen

indeholder bl.a. indboforsikring, ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring, hvoraf
det kun er dele af familieforsikringen, der benyttes i dette projekt jf. projekt-
afgrænsning.  Disse dele er alle inkluderet i indboforsikringen. Indboforsikringen
omfatter almindeligt privat indbo og personlige ejendele. Forsikringen dækker for-
sikringstageren og dennes husstand [Forsikringsbetingelser].

SystemanalyseSystemanalyseSystemanalyseSystemanalyseSystemanalyse
Vi vil foretage en teknologianalyse af den påtænkte ændring af tariferingssystemet

inden for familieforsikring, for derved at kunne lave en forandringsanalyse. Vi opstil-
ler først en overordnet beskrivelse af organisationen i Alm. Brand koncernen og
Alm. Brand forsikring. Dernæst foretages en analyse af det nuværende tariferings-
system, samt en analyse af det nye tariferingssystem. Ud fra disse to analyser foreta-
ges en forandringsanalyse, der belyser, hvilke tiltag der skal foretages for at komme
fra det nuværende system til det nye system. De tre analyser er lavet med baggrund i
interviewet med privatchef Steen Funck Petersen og foretages efter Jens Müllers
teknologimodel, ved at opsplitte systemet i de fire hovedbestanddele, produkt, tek-
nik, viden og organisation.

Organisationen i Alm. BrandOrganisationen i Alm. BrandOrganisationen i Alm. BrandOrganisationen i Alm. BrandOrganisationen i Alm. Brand
 Alm. Brand af 1792 G/S er et gensidigt selskab, hvis overordnede ledelse består

af et Repræsentantskab på 155 medlemmer, der er valgt af og blandt forsikringsta-
gerne, og et Tilsynsråd (bestyrelse) på 15 medlemmer. 10 af Tilsynsrådsmedlemmerne
vælge af og blandt Repræsentantskabet, mens de sidste 5 er valgt af og blandt med-
arbejderne i Alm. Brand (om gensidige selskaber, se appendiks 1) [http://
www.almbrand.dk/almbrand/almbrand.nsf/all/200aar].

Alm. Brand koncernen er organiseret på den måde, at det gensidige forsikrings-
selskab Alm. Brand af 1792 G/S, er moderselskab til Alm. Brand A/S, hvorunder de
fleste af koncernens aktiviteter foregår [Bilag 8]. Mange af afdelingerne under Alm.
Brand A/S i organisationsdiagrammet er selvstændige aktie- eller anpartsselskaber.
Alm. Brand af 1792 G/S ejer 61,5 % af aktierne i Alm. Brand A/S. Alm. Brand af 1792
G/S ejer ligeledes 61,5 %, i nogle tilfælde 100 %, af de øvrige aktie- og anpartssel-
skaber under Alm. Brand A/S [Beretning mv.].

Alm. Brand koncernen beskæftiger sig med forsikring, international genforsikring
(reassurance), bankvirksomhed, samt ejendomsselskaber. Alm. Brand har en om-
sætning på knap 6 mia. kr. og mere end 1.400 medarbejdere. 440 af dem er på
hovedkontoret i Lyngby, mens de øvrige er på kontorer og bankfilialer over hele
landet. Alm. Brand har, foruden regionen omkring hovedkontoret, opdelt landet i 13
regioner, som følger amtsgrænserne. Regionerne fungerer som små selvstændige sel-
skaber, der selv tager sig af administration og skadebehandling. Dette skal dog foregå
inden for de rammer, som hovedkontoret har udstukket. Derfor har regionernes di-
rektion udover en direktør også en fast stab fra hovedafdelingen bestående af direk-
tørerne for de fire hovedafdelinger inden for Alm. Brand hhv. Skadesforsikring, Liv
og Pension, Bank og Reassurance. Alm. Brand har i alt 43 regions- og kundekontorer

Figur 4.1: Danmarkskort over inddelingen af tarifområder (tarifområde 9 er
dyrest, derefter 1,2,3,4 og tarifområde 5 er billigst) [Bilag 9].
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Analyserne foretages som udgangspunkt en gang om året, hvorefter det vurderes,
om de enkelte postnumre skal indplaceres i et andet tarifområde. Det tages ligele-
des op til vurdering, om den relative tarif i de forskellige tarifområder er korrekt,
eller om der skal ske ændring, f.eks. om et helt tarifområde skal være dyrere, men
ikke kan bære at rykke op i et dyrere tarifområde. Hvis privatchefen (Steen Funck

Familieforsikringen er inddelt i 6 tarifområder (prisklasser). Disse 6 tarifområder
er geografisk inddelt efter postnumre. Der sker en omfordeling af postnumre, inden-
for disse 6 tarifområder, ud fra den aktuelle risikovurdering der finder sted ved
tarifberegning (se figur 4.1).

Udover differentieringen af præmietariffen i 6 tarifområder, er familieforsikring
differentieret i forhold til forsikringssummen, og om beboelsen er med stråtag eller
fast tag. Forsikringen kan udvides med tillæg af en glas- og kummeforsikring, en
ferierejseforsikring, samt en forsikring mod anden pludselig skade (hvor der er ob-
ligatorisk selvrisiko). Der ydes rabat, til kunder over 60 år, til dem der tyverisikrer
deres hjem ved særlige foranstaltninger, til dem der installerer vandalarm (vandskade-
overvågning, der lukker for vandtilførslen, hvis der sker noget med f.eks. vaskema-
skinen), således at skaderne begrænses ganske massivt, og til dem der vælger en
selvrisiko. For kunder under 27 år er der obligatorisk selvrisiko [www.almbrand.dk/
almbrand/almbrand.nsf/all/Familieforsikring], [Bilag 5], [Forsikringsbetingelser].

TeknikTeknikTeknikTeknikTeknik
Udgangspunktet for tariferingen er forsikringstagernes anmeldte skader til Alm.

Brand. Når disse skadesanmeldelser modtages, bliver de behandlet. Når de er færdig-
behandlet, lagres skadesoplysningerne centralt, i forskellige skadegrupper. Dette
gøres en gang i døgnet, og rent praktisk foregår dette ved en række batch-kørsler på
Alm.Brands database. Inden for indboforsikringen lagres skadesgrupperne i følgende
kategorier: brand, el/kortslutning, storm, skybrud mm., vandskade, frostsprængning,
insekt, svamp, indbrud, hærværk, cykeltyveri, simpelt tyveri, haglskader, ventilations-
svigt, køledybfrostskader, glas, sanitet, påkørsel, stikledning, skjult rørskade, anden
pludselig skade, husleje/driftstab, retshjælp, ansvar person, ansvar ting, transport
og diverse. Desuden lagres oplysninger om datoen for skadens indtræffen, størrel-
sen på udbetalingen, hvilken slags police, der ligger til grund for udbetalingen, og
hvem kunden er. Lagringen sker i en Informix-database.

Ud fra dette, analyseres der statistisk i de enkelte postnumre på den historiske
skadesfrekvens (skadefrekvensen de sidste 5 år) og gennemsnitsskade. Skade-
frekvensen er antallet af forsikringsudbetalinger pr. år i forhold til antallet af policer
inden for det pågældende postnummer, og gennemsnitsskade er antal kr. udbetalt i
forhold til antal skader. Dertil ses der på store skader inden for postnummeret, og
der tillægges andre parametre som f.eks. om der inden for postnummeret er oprettet
en narkobehandlingsinstitution. Prisfastsættelsen sker så ud fra disse analyser, sam-
menlagt med omkostningerne ved at sælge og administrere den type forsikring, samt
den ønskede avance, hvor der dog ses på konkurrencesituationen („markedspri-
sen“).

Figur 4.2: Essentiel model, i form af dataflowdiagrammer, for det nuværende tariferingssystem.

1.
Administrerer

skader

2.
Laver statistik-
beregning og
tarifområder

3.
Sælger

forsikring

Oversigtsdiagram

Skadesoplysninger

Risikoområder

Nye skadesoplysninger

Ajourførte skadesoplysninger

Tarifområder og priser

Priser

Forsikringstilbud

Kundeønsker

Skadesanmeldelser

Risikoområder

Valg af
forsikringsel

ementer

Beregner
pris

priser

Kundeønsker

Forsikringstilbud

Forsikringsønske

3. Sælger forsikring



SystemanalyseSystemanalyseSystemanalyseSystemanalyseSystemanalyse

35

SystemanalyseSystemanalyseSystemanalyseSystemanalyseSystemanalyse

34

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisationOrganisation
Alm. Brand udvikler og prissætter sine produkter centralt i hovedafdelingen i

Lyngby. Det er statistikkontoret under Liv og Pension, der laver de statistiske analy-
ser. Modellerne til at lave de statistiske analyser for familieforsikring udvikles lø-
bende ved en interaktion mellem statistikkontoret og privatkundeafdelingen under
Skadeforsikring. Dvs. at der her sker et brud i den hierarkiske organisationsstruktur
[Bilag 8]. Det gør der, da andre afdelinger i koncernen bestiller opgaver direkte hos
statistikkontoret, og dermed ikke følger organisationsstrukturen.  Prisfastsættelsen
for de forskellige tarifområder, og de forskellige udformninger af familieforsikringen
(tillægsforsikring, selvrisiko mv.), foretages alene i privatkundeafdelingen.

På statistikkontoret er ansat en chefaktuar, der leder kontoret. Det er et lovmæs-
sigt krav, at der i et forsikringsselskab er ansat en ansvarshavende aktuar [Bilag 5].
Derudover er der ansat to aktuarer, en statistiker, samt en aktuarstuderende. I privat-
kundeafdelingen er der ansat en privatchef, der leder afdelingen, samt 4 øvrige med-
arbejdere, ialt 5 medarbejdere.

Til at sælge forsikringerne har Alm. Brand ca. 100 „frontsælgere“ og ca. 250 assu-
randører. Frontsælgerne sidder udelukkende på de forskellige kontorer og sælger
forsikringer derfra, mens assurandørerne udover at sælge forsikringer fra de forskel-
lige kontorer, også er udfarende, dvs. at de også tager ud til kunderne privat.

Analyse af det nye tariferingssystemAnalyse af det nye tariferingssystemAnalyse af det nye tariferingssystemAnalyse af det nye tariferingssystemAnalyse af det nye tariferingssystem
I dette afsnit vil vi beskrive det nye system. Dette gøres ved først at opstille kra-

vene til selve produktet, og dernæst at opstille kravene til den teknik, der skal bruges
for at lave produktet. Ud fra disse krav opstilles kravene til den viden, organisatio-
nen skal oppebære, og til sidst beskrives hvor i organisationen teknikken skal udfø-
res.

ProduktProduktProduktProduktProdukt
Det nye produkt er en indboforsikring, hvor tariferingen kan foretages på adresse-

niveau, samt differentieres i 27 kategorier (temaer). Der er valgt 27 kategorier, da
det idag er de 27 kategorier, der registreres ved skadesanmeldelser. I dette projekt
har vi i forhold til projektafgrænsningen valgt kun at differentiere i 5 kategorier (te-
maer). Men princippet er det samme med 5 kategorier, som med et uendeligt antal
kategorier. Derved kommer den enkelte forsikringstager til at betale den forsikrings-
præmie, der svarer eksakt til den aktuelle risiko, der er på den pågældende adresse.
Forsikringstageren kan ligeledes slippe for at skulle forsikre sig mod risici han ikke
har, f.eks. cykeltyveri hvis han ikke ejer en cykel.

Petersen) skønner det nødvendigt, foretages analyserne efter behov, med en eventuel
prisregulering til følge.

De statistiske analyser foretages databasemæssigt på PC ved hjælp af matemati-
ske modeller. Modellerne er opstillet ud fra ovennævnte parametre, men med for-
skellig vægtning. Der er forskellige metoder til at opbygge modellerne, og der er
mange muligheder for at falde i, da modellerne er antagelser for, hvorledes forsikrings-
situationen er, men dette er ikke altid korrekt. Det er ikke lykkedes for projektgrup-
pen at få nærmere indsigt i, hvordan modellerne er opstillet og vægtet.

VidenVidenVidenVidenViden
Den viden organisationen har omkring det nuværende tariferingssystem er udvik-

let gennem mange år. Modellerne til at lave de statistiske analyser, der bruges til at
tarifere efter, bliver opbygget i et samarbejde mellem højt teoretisk uddannede med-
arbejdere og praktisk uddannede medarbejdere.

Medarbejderne i statistikkontoret, der foretager de statistiske beregninger, er ud-
dannede som aktuarer og statistikere. Aktuarer og statistikere med erfaring indenfor
forsikring, har en høj kunnen og indsigt i sandsynlighedsberegning med hensyn til
kommende skader ud fra statistikberegning over indtrufne skader. Både aktuar- og
statistikuddannelserne er kandidatuddannelser, og kan læses på Københavns Univer-
sitet [http://www.ku.dk/sa/uddan/stvku_udd_nat.html]. Aktuaruddannelsen er direkte
møntet på forsikringsbranchen, og der indgår derfor meget forsikringsmatematik i
uddannelsen,  mens statistikuddannelsen dækker et mere bredt felt, således at de
skal indhente erfaring med forsikringsbranchen gennem arbejdserfaring.

De medarbejdere, der prisfastsætter de forskellige kombinationer af familie-
forsikringen, samt de forskellige tarifområder, er uddannede inden for de forsikrings-
tekniske uddannelser på Forsikringshøjskolen. Derefter er de blevet ansat i organi-
sationen, „nede på gulvet“, hvorefter de har arbejdet sig op i organisationen efter-
hånden som de har oparbejdet erfaring indenfor forsikringsverdenen. Undervejs har
de fået supplerende projektuddannelser (intern uddannelse).

De der sælger forsikringerne er de såkaldte „frontsælgere“ og assurandørere. Front-
sælgerne er uddannede på Forsikringshøjskolen, gennem et uddannelsesforløb med
en sammenstykning af forskellige moduler. Assurandørerne er ligeledes uddannet på
Forsikringshøjskolen, men gennem et meget fastlåst uddannelsesforløb, og bliver
derved eksaminerede assurandører [Bilag 5]. Uddannelserne på Forsikringshøjskolen
er forskellige kombinationer af 60 forskellige moduler [http://www.fh.dk/
default.asp?o_id=4430].
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cielle forhold, der måtte være i en given organisation. En sådan tilpasning vil ved
implementering i Alm. Brand være en god ide, da en tilpasset brugerflade ikke stiller
nær så store krav til medarbejderne om efteruddannelse.

De data, der er lagret i Alm. Brand’s database, skal bruges til tariferingen, ligesom
de hidtil er blevet anvendt til dette formål. Det nye består i måden, hvorpå data
bliver anvendt. De statistiske analyser, der ligger til grund for tariferingen foretages
nu i ArcView, hvor der genereres rasterflader for de forskellige skadestyper, der er
registreret i Alm. Brand’s database. En gang om året eller efter behov skal de stati-
stiske analyser foretages, således at de forskellige kategorier får tildelt forskellige
værdier svarende til stedbestemte risici. Analysemetoderne skal foretages, således
at en stedbestemt hændelse markeres med en værdi, hvorefter denne værdi aftager

TeknikTeknikTeknikTeknikTeknik
Det nye tariferingssystem skal udarbejdes med udgangspunkt i de analyse-

muligheder, der ligger i et GIS. Teknikken i det nye system, der som nævnt i problem-
beskrivelsen, skal munde ud i en tarifering ned til adresseniveau, og en differentie-
ring mellem de forskellige former for skader, kan foretages i et GIS. Teknikken er i
hovedtræk som vist i figur 4.3, der viser princippet i overlay-analyse i forhold til
dette projekt. Det er nødvendigt for at kunne foretage en tarifering i dette projekt, at
der arbejdes med data i både rasterform og vektorform. De dele af data, der skal
være i vektorform, er et teknisk kortværk med adresser på alle boliger i det område,
der skal tariferes for. De dele af data, der skal være i rasterform, er data der er
udarbejdet specielt til det formål at tarifere indboforsikringer. De data er lavet på
baggrund af vektordata, samt tabeldata fra Alm. Brand’s database. Det nye system
opbygges på GIS-platformen ArcView, der indeholder alle værktøjer til dannelse af
rasterdata, samt til håndtering af vektor- og rasterdata. Denne softwarepakke inde-
holder også et udviklingsværktøj, der kan bruges til at tilpasse ArcView til de spe-

Figur 4.3: Overlay-analysen anvendes til tarifering af stedbestemt forsikringspræmie.
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TeknikTeknikTeknikTeknikTeknik
Idet de nye beregningsmetoder er baseret på GIS-programmel, er det nødvendigt

at anskaffe et passende antal licenser til det pågældende programmel (ArcView).
Idet de enkelte sælgere skal kunne foretage til- og fravalg samt beregning hos kun-
derne, vil det være nødvendigt med en bærbar PC til hver enkelt sælger. Allerede nu
har alle sælgere en bærbar PC, der eventuelt vil kunne benyttes til formålet, hvis
ArcView bliver installeret. Forsikringssælgerne skal også have den applikation, der
bliver lavet til ArcView, installeret på deres PC. Hvis det viser sig, at de allerede
indkøbte bærbare PC ikke kan løse opgaven grundet mangel på regnekraft, må de
opdateres således at ArcView kører tilfredsstillende til kundebehandling.

Derudover vil det også være nødvendigt at anskaffe en række kraftige arbejds-
stationer, der kan foretage de landsdækkende beregninger af de enkelte temaer. Dette
er naturligvis betinget af, at Alm. Brand ikke på forhånd har den nødvendige PC-
regnekraft. Disse placeres centralt i statistikkontoret i hovedafdelingen i Lyngby .
Disse arbejdsstationer skal have opkobling til databasen i Alm. Brand, så der kan
analyseres på de data, der er lagret i denne. Der skal laves om i databasen så det
bliver muligt at lagre og hente de vektordata, der er nødvendige for at kunne danne
de ønskede rasterdata. Det GIS-programmel, der tænkes anvendt (ArcView), er så
flexibelt, at en implementering i virksomheden i langt de fleste tilfælde vil kunne ske
uden at ændre på eksisterende lagringsmetoder, da det er muligt at koble ArcView
op imod en række relationsdatabaser, dog kan en tilpasning af databasen komme på
tale.

Anmeldte skader til Alm. Brand skal, når de er færdigbehandlet, lagres i databa-
sen således, at der kan foretages en prisfastsættelse/vægtning ved analysemetoder i
GIS. Dvs. at skadesdata skal lagres med oplysninger om de forskellige skadesgrupper,
der er sket i hver enkelt skadesag. Databasen skal derfor designes således, at de
forskellige skadegrupper kan differentieres. Dette vil bevirke, at der kan foretages
differentierede analyser mellem disse grupper. Desuden skal datoen for skadens
indtræffen, størrelsen på udbetalingen, hvilken slags police, der ligger til grund for
udbetalingen, og hvem kunden er (adressen), fortsat lagres i databasen, således at
de statistiske modeller kan opbygges med forskellig vægtning.

Ved den enkelte kunde vælges kategorier (temalag), som indtastes på bruger-
fladen, hvorefter prisen på den valgte indboforsikring fremkommer. Brugerfladen
skal være indrettet således, at forsikringssælgeren kun skal indtaste et minimum af
oplysninger.

bort fra denne hændelse. Når der er flere hændelser på samme tid, vil værdierne
interpoleres på baggrund af flere lokale maksima, og ikke kun aftage bort fra én
hændelse.

VidenVidenVidenVidenViden
For at kunne bruge ArcView, skal der en eller anden form for uddannelse til, før

man får det maksimale udbytte af et sådant program. Uddannelse i brugen af ArcView
kan foregå mange steder i landet. Efterhånden bliver der tilbudt kurser i brugen af
ArcView på AMU-kurser over hele landet, men også af private firmaer som f.eks.
Informi GIS. Det nye system har med hensyn til brugen af ArcView to niveauer for
anvendelse: Brugerniveau og analytikerniveau. Til brugerniveauet hører alle de bru-
gere, der skal sælge forsikringer ved hjælp af ArcView. Til analytikerniveauet hører
de mennesker, der opstiller nye modeller ved hjælp af ArcView, laver rasterlag til
brug ved salg og tarifering af forsikringer, samt tilpasning af ArcView så programmet
passer til de nye modeller og til de nye rasterflader. Da ArcView fungerer sammen
med databaser, er det nødvendigt med kendskab til databaser indenfor organisatio-
nen Alm. Brand.

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisationOrganisation
Prisfastsættelsen/vægtningen af de enkelte kategorier (temalag) skal i det nye

tariferingssystem foretages centralt i organisationen. Disse temalag må ved hjælp af
f.eks. netværk eller CD-ROM videregives til den enkelte forsikringssælger i det om-
fang, denne har brug for dem (enkelte områder af landet).

ForandringsanalyseForandringsanalyseForandringsanalyseForandringsanalyseForandringsanalyse
Formålet med forandringsanalyser er at beskrive, hvilke midler der skal til for at

komme fra det nuværende system til det nye system.

ProduktProduktProduktProduktProdukt
Det nye produkt vil have de karakteristika, der er beskrevet i afsnittet om produkt

under analyse af det nye tariferingssystem. Som følge af, at der er foretaget ændrin-
ger i det produkt der tilbydes kunderne, er det også nødvendigt at tage visse for-
holdsregler, når Alm. Brand sælger forsikringen. Derfor skal forsikringssælgere i høj
grad overfor kunden pointere, at i tilfælde af erhvervelse af ting, der på tegnings-
tidspunktet ikke er dækket, er det påkrævet med en udvidelse af den tegnede forsik-
ring, idet kunden ellers ikke vil være dækket af forsikringen. Forsikringssælgeren
skal i grove træk kunne forklare, hvorledes den aktuelle præmie beregnes, for at
kunne overbevise kunden om, at præmien er beregnet på et reelt grundlag (den
stedbestemte risiko). For at kunne gøre dette, må den uddannelse forsikringssælgere
skal gennemgå, tage højde for denne nye funktion hos sælgerne.
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VidenVidenVidenVidenViden
Det vil være påkrævet, at forsikringssælgerne deltager i et kortvarigt grundlæg-

gende kursus i, hvorledes det anvendte GIS-programmel anvendes, idet overlay-
analyserne foretages på stedet hos kunden på en bærbar PC. De brugere, der skal
arbejde med ArcView på analytikerniveauet, skal have et længere kursus i brugen af
ArcView, således at de bliver fuldt fortrolige med de muligheder, der er for analyse
i GIS. Denne gruppe af medarbejdere bliver organisationens GIS eksperter, der
foretager alt fra beregning af rasterdata, til forbedring af applikationer under ArcView
og nye modeller for risikoen i de enkelte områder/skadesgrupper. Det vil være na-
turligt, at der i statistikkontoret i Alm. Brand uddannes medarbejdere i design og
vedligeholdelse af databaser, da det kan komme på tale at tilpasse enten database
eller ArcView, således at disse kan arbejde sammen i det daglige. Det vil lette ar-
bejdsgangen en del, at der i virksomheden er medarbejdere, der kan løse de proble-
mer, der med stor sandsynlighed vil opstå, når der arbejdes med databaser.

Det vil lette implementeringen, hvis de fremtidige brugere involveres i udviklingen
af det nye system, idet det erfaringsmæssigt har vist sig, at enhver forandring i en
organisation medfører modstand fra en del af medarbejderne (mindst 25 %)
[Bernhardsen, s. 247].

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisationOrganisation
Det er ikke nødvendigt at foretage store organisatoriske forandringer, da skades-

data skal lagres på samme måde som hidtil. Det samme gør sig gældende for, hvilke
afdelinger der skal udføre de enkelte opgaver i forbindelse med statistiske analyser,
tarifberegning og salg af forsikringer. Der kan blive tale om at ansætte flere medar-
bejdere i statistikkontoret som følge af ændrede arbejdsopgaver. Her tænkes spe-
cielt på programmering i Avenue og support for sælgerne. Dette kan også løses uden
at ansætte nye medarbejdere, hvis nogle medarbejdere overflyttes fra systemudviklings-
afdelingen til statistikkontoret. Dette vil kunne gøres, da der som følge af, at det nye
tariferingssystem tages i brug, sandsynligvis vil være mindre at lave i systemudviklings-
afdelingen. En anden mulighed er, at lade medarbejdere i systemudviklingsafdelingen
forestå videreudvikling i Avenue, samt support for sælgere.
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Afstanden imellem datapunkterne er afgørende for, hvor præcis en interpolation
vil blive, idet en stor afstand medfører en ringere nøjagtighed og en lille afstand
medfører større nøjagtighed.

Metoder til interpolationMetoder til interpolationMetoder til interpolationMetoder til interpolationMetoder til interpolation
Hvad enten der skal anvendes en lokal, fokal, zonal eller global metode, så er

metoderne for det meste indarbejdet i den gængse GIS-software, og dermed også i
ArcView. Det er derfor kun nødvendigt med en forståelse for deterministiske og
simple statistiske metoder. Deterministiske metoder anvendes til at bestemme hæn-
delser. Simple statistiske metoder giver et bud på, hvor god en given interpolation
er.

Globale metoderGlobale metoderGlobale metoderGlobale metoderGlobale metoder
Globale interpolationsmetoder anvender som navnet antyder hele datasættet. Glo-

bale metoder anvendes som regel kun til at undersøge datasættet for eventuelle ind-
virkninger fra store lokale variationer som f.eks. støj (se figur 5.3).

En metode til at danne en sammenhængende overflade ud fra et datasæt med
tilhørende geografiske koordinater kan være trend surface metoden. Ideen er, at hvis
hændelserne er jævnt fordelt over det udvalgte område, så vil det være muligt at
beregne en overflade ud fra et polynomium, hvilket gøres vha. mindste kvadraters
princip. Når overfladen er givet vha. et polynomium, så vil det være muligt at forud-
sige sandsynligheden for en hændelse på en position, hvor der ellers ikke er indsam-
let data. Det er dog en forudsætning, at det antages, at hændelserne er normal-
fordelte samt de små fejl, der nødvendigvis vil opstå som følge af en tilnærmelse, er
uafhængig af positionen.

 

Figur 5.3:
1: Gennemsnit
2: Rumligt korreleret, men irregulær („til-

fældig“) variation
3: Tilfældig ukorreleret lokal variation pga.

målefejl eller rumlig variation over lille
udstrækning

[ efter Burrough, s. 134].

SystemdesignSystemdesignSystemdesignSystemdesignSystemdesign
Kapitlet beskriver først, hvilke slags data der bruges i projektet, for deraf at kunne

bestemme, hvilken form for analyse, der skal benyttes på data. Dernæst beskrives
forskellige analysemetoder til anvendelse på data, og der vælges en metode til dan-
nelse af rasterflader. De specifikke data for projektet beskrives efterfølgende, og til
sidst beskrives selve designet af projektets testdatabase og brugerfladerne til demoen.
Brugerfladens funktioner beskrives kort til sidst.

Diskrete dataDiskrete dataDiskrete dataDiskrete dataDiskrete data
Før der foretages en behandling af de indsamlede data, er det nødvendigt at danne

sig et overblik over hvilke data, der er tale om, og hvorledes disse er repræsenteret.
Grunden til at dette er nødvendigt skyldes, at datas natur har afgørende indflydelse
på, hvilke analyser der kan benyt-
tes, og hvorledes disse skal fore-
tages, samt evt. hvilke forbehold
der skal tages. Datagrundlaget i
dette projekt består af en diskret
punktmængde, der er repræsen-
teret i form af en given adresse
med en tilknyttet hændelse (ud-
trykt i form af simpelt tyveri,
brand, indbrud, vandskade og
cykeltyveri).

Jf. figur 5.1 fremgår det, at
punkttemaet ikke er totalt dæk-
kende, da det ikke er på alle
adresser, der er sket hændelser.
For at bestemme risikoen for en
hændelse på en given adresse
foretages der derfor en interpolation, da det derved bliver muligt
at komme med et estimat for en given hændelse i et område uden
observationer.

Interpolationen bruges til at danne overflader ud fra punkt-
observationer. Disse overflader består af pixels (rasterflader), hvor
hver pixel er tildelt en værdi, hvilket vil blive repræsenteret ved
en farve, som eksemplet i figur 5.2.

 

Figur 5.2: Viser et
eksempel på en
rasterflade.

Figur 5.1: Diskret punkttema for tyveri i postnummer 9000.

#
####
##

##
######

####
###

#
##

# # #######
#

####
####

#

#

#
##

#
####

###
#

####

##
#
########## #

#
#
#

#

#

#

#

##

#
##

#####

#

#

##
# # # #

#
# ###

###

##
## ###

#

#

#

#
#

#

###
#

##

#

###
#####

####
#

#

######
####
#

##
# #

#

##
#

###
##

###

####

###
####

#
# #

#
#

####
###

#
#

#

#

#
# ##

# ##
##

#
##

#

#

#

#
#######

#
#####

#

##
###

#
#

### ####
#### ##

#
#
#

#
#

####
#

#
#########

############## #######
#

#
##

###

#

#

#####
#
##

#
#

#

###
###

####

###
#

# ##
# ### ##

###

########
###
###

#

####

##

####

#

###
#### #

#

#

#
#
#

#########
##

####
#
#

#
#

##
##
#####

####
#

##
### #
#####
####

#
###

#

####### ##
##

#

#

##
##
#

##

#
##

#
##
#
#

##

#
##

#
#
#
###

## #

##
###

#
## #

#
#
##

##

#

# #### ##

######
#
#
##

##

#
##
#

#
##
######

##
###

#####
#####

###
##

#

#######
### #

#

###########

#######
#

####

#### ##
##
#

###
###
######### #################

###
#

##
##

#
####

#
#

# ##### ####
##

#
###

#

##

###
##

##
###

#

#### #
#

##
##

#
#

##
##############

##
#####
#
#
## #

##
#
#
##
##
######
##

##
#
#
#

### #####
#
# #
####
## ##

##

##
#

#

#
# #

# ####

####
#

####### #

#

#

##
#

#

### ###

#

##
#
####

##
##

###
#

#

#####
#

##

#
########

#######

####

#
##

## #
# #

##
#
####

### #####

##
#
##
#
### #

##
#
### ##
#

##
#

# ##
#

##
#

#
#

###
#

####
###
#
#####

#
#

## ## #
##

###

#

#######

###
#

#######

#
#

#
###############

# #

#

# #

#
#

##

#

#

#
##
#
#

#

#
####
#

### ##

#
##
##
##

## ##

#
#
#
#####

#### ####

##

#
#

#
#
##
##

###
####

##
##

#

#######
#
##

#
###

### ##
## #

##

#

#
#

#
#
#

###
###

#

#

## # #

#
###

##

#

#

##
#

#

##
#

# #

#

#

#

###

####
#

#
#

###
##

##
#

#
# #####

##
####
##

#
##

##

#####
####
##
#

##
# ######

##
# ###

#####
#######

##

#

#
#

#

#

#

#
####
##

##
######

####
###

#
##

# # #######
#

####
####

#

#

#
##

#
####

###
#

####

##
#
########## #

#
#
#

#

#

#

#

##

#
##

#####

#

#

##
# # # #

#
# ###

###

##
## ###

#

#

#

#
#

#

###
#

##

#

###
#####

####
#

#

######
####
#

##
# #

#

##
#

###
##

###

####

###
####

#
# #

#
#

####
###

#
#

#

#

#
# ##

# ##
##

#
##

#

#

#

#
#######

#
#####

#

##
###

#
#

### ####
#### ##

#
#
#

#
#

####
#

#
#########

############## #######
#

#
##

###

#

#

#####
#
##

#
#

#

###
###

####

###
#

# ##
# ### ##

###

########
###
###

#

####

##

####

#

###
#### #

#

#

#
#
#

#########
##

####
#
#

#
#

##
##
#####

####
#

##
### #
#####
####

#
###

#

####### ##
##

#

#

##
##
#

##

#
##

#
##
#
#

##

#
##

#
#
#
###

## #

##
###

#
## #

#
#
##

##

#

# #### ##

######
#
#
##

##

#
##
#

#
##
######

##
###

#####
#####

###
##

#

#######
### #

#

###########

#######
#

####

#### ##
##
#

###
###
######### #################

###
#

##
##

#
####

#
#

# ##### ####
##

#
###

#

##

###
##

##
###

#

#### #
#

##
##

#
#

##
##############

##
#####
#
#
## #

##
#
#
##
##
######
##

##
#
#
#

### #####
#
# #
####
## ##

##

##
#

#

#
# #

# ####

####
#

####### #

#

#

##
#

#

### ###

#

##
#
####

##
##

###
#

#

#####
#

##

#
########

#######

####

#
##

## #
# #

##
#
####

### #####

##
#
##
#
### #

##
#
### ##
#

##
#

# ##
#

##
#

#
#

###
#

####
###
#
#####

#
#

## ## #
##

###

#

#######

###
#

#######

#
#

#
###############

# #

#

# #

#
#

##

#

#

#
##
#
#

#

#
####
#

### ##

#
##
##
##

## ##

#
#
#
#####

#### ####

##

#
#

#
#
##
##

###
####

##
##

#

#######
#
##

#
###

### ##
## #

##

#

#
#

#
#
#

###
###

#

#

## # #

#
###

##

#

#

##
#

#

##
#

# #

#

#

#

###

####
#

#
#

###
##

##
#

#
# #####

##
####
##

#
##

##

#####
####
##
#

##
# ######

##
# ###

#####
#######

##

#

#
#

#

#

#

0 1000 2000 Meters

N

# Tyveri
Postnummer 9000
Postnumre



SystemdesignSystemdesignSystemdesignSystemdesignSystemdesign

45

SystemdesignSystemdesignSystemdesignSystemdesignSystemdesign

44

Lineære interpolatorer: Inverse distance interpolationLineære interpolatorer: Inverse distance interpolationLineære interpolatorer: Inverse distance interpolationLineære interpolatorer: Inverse distance interpolationLineære interpolatorer: Inverse distance interpolation
Inverse distance metoden kombinerer ideerne bag Thiessen-polygoner (nærme-

ste nabo-princippet) og Trend surface metoderne (graduering af overfladen). In-
verse distance metoden bruges til at forudsige værdien for en given hændelse, i det
værdien for en hændelse er en afstandsafhængig funktion af de datapunkter, der er
indenfor en given afstand af et ubesøgt punkt (se figur 5.5). Inverse distance metoden
har en bred anvendelse inden for GIS, hvor der ønskes at foretage overlayanalyser ud
fra et diskret datasæt.

KrigingKrigingKrigingKrigingKriging
Hvis variationen af en hændelse er uregelmæssig, og tætheden af hændelserne er

sparsom, så simple interpolationsmetoder vil medføre et usikkert resultat, så vil det
være nødvendigt at anvende kriging. Kriging betyder, at der anvendes geostatistiske
metoder til at interpolere med. I stedet for at beskrive en overflade vha. en matema-
tisk funktion anvendes i stedet en stokastisk overflade. Rent praktisk gøres det ved at
opdele den rumlige variation i tre komponenter:

Figur 5.5: Viser et udsnit af postnummer 9000 med tilhørende diskret punkttema, der udgør
grundlaget for en inverse distance funktion, afbildet som en rød rasteroverflade.

Ulempen ved disse trend surface interpolationer er, at de er meget usikre i kanten
af undersøgelsesområdet, idet overfladen der vil bølge op og ned for at tilpasse sig
punkterne i midten af undersøgelsesområdet.

Lokale metoderLokale metoderLokale metoderLokale metoderLokale metoder
Ideen med lokale interpolationsmetoder er, at en hændelse for en tilfældig posi-

tion må ligge tilnærmelsesvis tæt på de hændelser, som er registreret i umiddelbar
nærhed. Dette gør, at der skal defineres flg.:

• et søgeområde rundt om det punkt, hvor der ønskes foretaget en beregning
• der skal være registreret hændelsespunkter inden for dette søgeområde
• valg af en matematisk funktion, der repræsenterer variationen af disse hæn-

delser

Thiessen-polygonerThiessen-polygonerThiessen-polygonerThiessen-polygonerThiessen-polygoner
En lokal metode til bestemmelse af

sandsynligheden for en hændelse på en
position, hvor der ikke er indsamlet
nogen dokumentation for hændelser kan
gøres vha. dannelse af Thiessen-poly-
goner (Thiessen-polygoner opdeler et
område på grundlag af datapunkternes
placering), hvor værdien til et tilfældigt
udvalgt punkt bestemmes ud fra vær-
dien i det nærmeste punkt. Rent prak-
tisk foretages det ved (se figur 5.4), at
der først foretages en Delaunay-trian-
gulation, hvorved det er muligt at danne
Thiessen-polygoner, idet afstanden til
nærmeste naboer er blevet kendt.

En ulempe ved anvendelse af denne metode er, at der indenfor en polygon tildeles
den samme værdi, hvilket medfører, at det kun er i grænseområderne, at det er
muligt at skifte værdi. Dette gør, at der kun kan blive tale om en grov approksima-
tion, idet det kun er ganske få fænomener, der kan beskrives på denne måde (en
hurtig metode til at sammenkoble datapunkter med det rumlige aspekt, f.eks. meteo-
rologiske data indsamlet fra klimastationer) [Borrough m.fl., s. 114].

Figur 5.4: Viser dannelsen af Thiessen-polygoner og
Delaunay-triangulationer [Burrough, s. 114].
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Dannelse af rasterlagDannelse af rasterlagDannelse af rasterlagDannelse af rasterlagDannelse af rasterlag
Når rasterlag skal dannes ved brug af Inverse distance metoden i ArcView, er der

visse ting, der skal tages højde for.

Det er vigtigt at sørge for, at rastercellerne (pixels) ligger ovenpå hinanden, så en
given adresse refererer til den samme pixel i de forskellige rastermatricer, som dan-
ner de forskellige rasterlag.

Hvis dette ikke er tilfældet (se figur 5.6),
er kvaliteten af tariferingen tvivlsom, idet
den beregnede farveværdi ikke svarer til
den rigtige adresse.

En metode til at undgå dette, er at
sikre sig, at lagene placeres på den
samme position. Desuden skal man
sikre sig, at cellestørrelsen bliver den
samme i alle lag. Dette gøres i
ArcView  ved i feltet Output Grid
Extent at vælge det område, som
adressetemaet dækker. Ved dannelsen
af det første lag indtastes celles-
tørrelsen i feltet CellSize. Ved dannel-
sen af de øvrige lag, kan man i stedet
vælge, at cellestørrelsen skal være den
samme som i de øvrige lag.  Derved
er det muligt at danne brugbare raster-
lag.

At Cellestørrelsen er valgt til 25x25 meter skyldes, at et af kraven til det nye system
er, at det skal være muligt at differentiere ned til adresseniveau, og det skønnes, at
25x25 meter er størrelsen på en gennemsnitlig be-
boelsesejendom.

Når ArcView danner et rasterlag vha. inverse
distance metoden, er der som standard foretaget
en 9 trins farvegraduering. Den maksimale
gradueringsgrad ArcView kan foretage er 64 gra-
dueringer. Det vælges at anvende den maksimale
gradueringsgrad, da der derved opnås en finere

• deterministiske variationer (forudsigelige hændelser)
• rumlige autokorrelerede, men fysisk svært at beskrive variationer
• ukorreleret støj (f.eks. fejl i data)

Autokorrelation: Statistisk begreb der forklarer i hvilken grad værdien af en attri-
but til rumligt adskilte punkter varierer med afstanden eller tiden der adskiller de to
observationer.

Disse geostatistiske værktøjer er til en vis grad også indarbejdet i den gængse
GIS-software.

Valg af analysemetodeValg af analysemetodeValg af analysemetodeValg af analysemetodeValg af analysemetode
Tilbage står spørgsmålet „hvilken analysemetode skal der vælges?“

Det vil ikke være særligt hensigtsmæssigt at anvende Thiessenpolygoner, idet alle
positioner indenfor en given polygon vil blive tildelt den samme værdi, hvilket gør, at
det ikke vil være muligt at differentiere ned til adresseniveau, idet der kun er tale om
en grov interpolation.

Ulempen ved at anvende trend surface metoden er, at i randområderne vil de
dannede overflader være forbundet med store fejlmuligheder, idet værdierne vil til-
passe sig datapunkterne i midten af området. Modsat kan det hævdes, at det i vores
tilfælde ikke vil være noget problem, idet det er meningen, at beregningerne skal
foretages for hele landet på en gang, men der vil dog stadig være randområder i form
af kystområder, hvor de beregnede værdier vil være forbundet med store unøjagtig-
heder, hvilket i lige netop Danmarks tilfælde vil få indflydelse på en stor del af
befolkningen.

Da datagrundlaget ikke er særligt sparsomt, og ej heller betegnes som uregel-
mæssigt, så vil det være unødvendigt at anvende kriging til at foretage interpolationerne
med. Desuden er det svært at sige noget om, hvordan et reelt datasæt vil se ud, idet
det ikke har været muligt at fremskaffe et sådant. Dette gør, at ud fra de forskellige
metoder til at danne en rasteroverflade, der kan anvendes til overlay-analyser, så
vælges ud fra de tilgængelige datas natur samt sund fornuft, at det er inverse distance
metoden, der skal anvendes, idet det erfaringsmæssigt har vist sig, at hvis der på et
år er mange hændelser af en hvis natur i et område, så er sandsynligheden høj for at
dette også vil gøre sig gældende det følgende år. Desuden viser det sig erfarings-
mæssigt, at antallet af tyverier i nærheden af f.eks. narkobehandlingscentre er højt.
Dette gør, at der må formodes at være en sammenhæng imellem afstanden til et
højrisikoområde og sandsynligheden for at der indtræffer en hændelse [Bilag 5].
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Figur 5.6: Figuren illustrerer de problemer der
opstår, hvis grids ikke ligger oven på hinanden.

Figur 5.7: Viser hvorledes rasterlagene dannes i
ArcView.

 

Figur 5.8: Viser hvorledes antal af gra-
dueringer vælges.
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Adresseregisteret, der som nævnt oprinder fra et teknisk kort, indeholder nøj-
agtige stedfæstede data, da alle adresser er bundet op på koordinater. Nøjag-
tigheden af disse koordinater er ikke særlig præcis, dvs. med en usikkerhed
på over en meter, da husnumrene er jævnt fordelt ud over en vejstrækning.
Nøjagtigheden af adresserne er dog tilstrækkelige i dette projekt, da der i
analyserne benyttes rastergrids på 25 meter.

Ad 2. Pålideligheden af skadesdata fra Alm. Brand må anses for at være høj, da
data stammer direkte fra kilden.

Adresseregisteret er pålideligt, dog kan der opstå problemer i forbindelse
med nogle vejnavne, der er stavet forkert i registret.

Ad 3. Skadesregisteret fra Alm. Brand er fuldstændigt i den forstand at det indehol-
der alle data for region Aalborg. Skadesdata udelukkende for postnummer
9000 findes dog kun for tyveri. Fuldstændigheden af andre skadesgrupper end
tyveri er derfor begrænset til approksimation af det korrekte antal forsikrings-
udbetalinger i postnummer 9000.

Adresseregisteret er ikke fuldstændigt, da det mangler nogle registreringer af
vejnavne og husnumre.

Ad 4. Skadesregisteret fra Alm. Brand er opdateret i den forstand at oplysningerne
er op til 5 år gamle.

Det vides ikke hvornår adresseregisteret sidst er blevet ajourført.

De aggregerede dataDe aggregerede dataDe aggregerede dataDe aggregerede dataDe aggregerede data
De data, der har dannet grundlag for det datasæt, der bruges i projektet, er stati-

stiske tabeldata af forskellig art og detaljeringsgrad fra Alm. Brand’s database. Fæl-
les for alle disse data er, at ingen af dem indeholder individuelle poster, hvilket vil
sige poster, der passer til en enkelt forsikringspolice. Det mindste område en given
tabel dækker er hele postnummer 9000, og det største område en tabel dækker er
hele landet. Ligeledes har tabellerne forskellige tidsrammer, idet nogle tabeller er
baseret på data opsamlet gennem et år, mens andre data er opsamlet gennem fem år.

De data vi har valgt at bruge i forbindelse med vores projekt, er data for region
Aalborg og for postnummer 9000. Data består af to tabeller [Bilag 7]. Den ene
tabel indeholder den samlede udbetalte forsikringssum for tyveri i perioden 1994-
1998 for postnummer 9000 samt antal hændelser. Den anden tabel indeholder en

differentiering af tarifberegningen, end hvis de standardvalgte 9 gradueringer anven-
des.

DatasættetDatasættetDatasættetDatasættetDatasættet
Det datasæt, der bliver brugt i forbindelse med dette projekt, er ikke et reelt

datasæt i den forstand, at det ikke er et direkte uddrag af Alm. Brand’s database.
Dette har gruppen ikke kunnet få fat på af den årsag, at det er reguleret gennem lov
om private registre, hvem der må få adgang til personhenførbare oplysninger i et
privat register (se appendiks 1). Således har projektgruppen ikke adgang til de nød-
vendige oplysninger i Alm. Brand’s database, da disse indeholder en adresse, der
kan henføre andre oplysninger i databasen til enkelte individer. Det vil måske være
muligt at få indsigt i et sådant register med en tilladelse fra Registertilsynet, hvilket
projektgruppen dog har skønnet ville tage for lang tid at fremskaffe. I stedet har
gruppen lavet et „alternativt“ datasæt ud fra aggregerede data udleveret af gruppens
kontakt i Alm. Brand privatchef Steen Funck Petersen. Før det alternative datasæt
beskrives, opstilles nogle overordnede krav til datas kvalitet. Ligeledes vurderes
kvaliteten af de data, der har dannet grundlag for det alternative datasæt, samt pro-
jektets adresseregister.

DatakvalitetDatakvalitetDatakvalitetDatakvalitetDatakvalitet
Ved anvendelse af forskellige registre, databaser, statiske oplysninger m.m. som

baggrund for analyser, er det vigtigt at vurdere kvaliteten af dataene. Det skyldes, at
analysernes validitet afhænger af datakvaliteten.

I en vurdering af datas kvalitet bør følgende behandles:

1. Data skal have tilstrækkelig nøjagtighed i deres stedfæstelse.
2. Data skal være pålidelige.
3. Data skal være fuldstændige.
4. Data skal være opdaterede.

[Bernhardsen, s. 148].
I dette projekt benyttes forskellige data som grundlag for de foretagne analyser.

Der er benyttet data fra Alm. Brands skadesregister og der anvendes oplysninger fra
et adresseregister, der stammer fra Aalborg Kommunes tekniske kort, tilgængeligt
på landinspektørstudiet. Begge datasæt analyseres ud fra ovenstående kriterier.

Ad 1. Skadesregisteret indeholder ingen stedfæstede oplysninger udover postnum-
meret, hvormed en vurdering af nøjagtigheden af dataenes stedfæstelse ikke
kan foretages.
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adresser til at modulere på de valgte skadestyper. ID-numrene i tabellen reorganiseres
nu, således at de tildeles en tilfældig plads i tabellen. Herefter udtrækkes der et
antal poster svarende til det antal hændelser, der skal have en adresse påmoduleret.
De poster, der udtrækkes, er altid de første ID-numre i det rigtige antal. På denne
måde er de adresser, der bliver udtrukket, tilfældige. Når en ny skadestype skal have
en adresse påmoduleret, bliver ID-søjlen reorganiseret igen osv.

Fejl i datasættet i forhold til et reelt datasætFejl i datasættet i forhold til et reelt datasætFejl i datasættet i forhold til et reelt datasætFejl i datasættet i forhold til et reelt datasætFejl i datasættet i forhold til et reelt datasæt
Ved at oprette et datasæt i stedet for at anvende et reelt datasæt begås der nogle

fejl, fordi det anvendte datasæt er generaliseret i forhold til et reelt datasæt. I en
given post i Alm. Brand’s database vil adressen passe fuldstændig til skadestypen,
der er registreret på adressen for policen. Ligeledes vil der kunne være flere policer
på en given adresse. De fejl, der opstår som følge af generaliseringen, kan opsummeres
til følgende:

• I det anvendte datasæt vil der kun være en bopæl pr. husnummer. Det vil sige,
at der f.eks. i et højhus med én opgang kun kan være én police. Modsat vil der
også kun kunne være en hændelse pr. skadestype på denne adresse.

• Alle adresser i det anvendte datasæt er kategoriseret som beboelsesejen-
domme. Det vil sige, at  erhvervsejendomme tæller med som værende adres-
ser, hvor det er muligt at få en udbetaling på en familieforsikring.

• Hvis der i et givet område i virkeligheden bliver begået mange indbrud, vil der
ikke i det  frembragte datasæt være taget højde for dette, idet alle hændelser
på en given skadestype er tillagt en tilfældig adresse, og dermed ikke nødven-
digvis en adresse i et særligt udsat område.

• Antallet af udbetalinger på en bestemt skadestype svarer ikke præcis til det
aktuelle antal udbetaliger, men er et estimeret antal udbetalinger.

• De udbetalinger, der har været i en reel forsikringssag, er ikke de udbetalin-
ger, der er i projektet.

• Der kan forekomme områder, hvor Alm. Brand ikke har solgt policer. Dette
vil der ikke være taget højde for i det frembragte datasæt.

Design af testdatabaseDesign af testdatabaseDesign af testdatabaseDesign af testdatabaseDesign af testdatabase
En database er en samling af data lagret i computerfiler, som er tilgængelige for

flere brugere og flere programmer [Willitts, s. 9].

Grundet det ikke var muligt at benytte Alm. Brand ‚s Informixdatabase, var det
nødvendigt at konstruere en testdabase, der kunne anvendes til projektet.Databasen
skulle indeholde samtlige adresser for postnummer 9000, da der var foretaget en
projektafgrænsning, der fastlagde, at det var dette område, der skulle arbejdes med.

komplet skadesstatistik fra 1998 for region Aalborg. De to tabeller bruges til i fæl-
lesskab at fremstille en tabel der tilnærmelsesvis indeholder data for antallet af
skader på fem år i postnummer 9000, fordelt på de aktuelle skadestyper.

Fremstillingen af den nye tabel er sket på følgende måde:
• Femårstallene for antallet af tyverier i postnummer 9000 omregnes til etårstal

ved at tage et gennemsnit.
• Etårstallet for tyveri i postnummer 9000 bruges til at vægte tallene fra tabellen

med tal for hele region Aalborg, således at de tal der kommer ud tilnærmel-
sesvis svarer til antallet af skader fordelt på skadestyper for en etårsperiode i
postnummer 9000.

• Da Alm. Brand beregner præmier på baggrund af data opsamlet gennem de
sidste fem år, ganges de netop fundne tal med fem for på den måde at få et
groft bud på antallet af skader i postnummer 9000 i de sidste fem år fordelt
på skadestyper.

• Alm. Brand regner med, at der i områder, der det foregående år har fået store
udbetalinger på policerne, vil være en tilsvarende stor udbetaling året efter.
Derfor bør de endelige rastergrids arrangeres efter den udbetalte forsikrings-
sum, hvorfor denne må moduleres på tabellen. Gennemsnittet for de tal der
bliver sat på en given hændelse er beregnet ud fra følgende princip: Den gen-
nemsnitlige udbetaling beregnes, derefter påmoduleres hver enkelt hændelse
et tilfældigt tal indenfor et givet interval omkring den beregnede gennemsnits-
udbetaling, således at summen af de påmodulerede tal svarer til den reelle
samlede udbetaling.

Herefter er data på en tabelform, der passer med antallet af hændelser på en
bestemt skadestype i postnummer 9000, dog stadig uden en georeference. For at
kunne benytte det fremkomne datasæt, må dette modificeres, så det er muligt at
stedfæste en given forsikringsudbetaling.

Det stedfæstede datasætDet stedfæstede datasætDet stedfæstede datasætDet stedfæstede datasætDet stedfæstede datasæt
For at kunne søge på en stedfæstet adresse og få denne omdannet til en tarif for en

forsikringspræmie, er det nødvendigt at danne et rastergrid til at foretage
overlayanalyser på i forbindelse med et adressetema i form af et teknisk kort. Til
dannelse af dette rastergrid må de hændelser, der ligger til grund for grid’et, have en
stedfæstelse, således at grid’et kan beregnes ud fra interpolation. Da de data grup-
pen har fået af Alm. Brand er uden adresser, har gruppen været nødt til selv at
påmodulere tilfældige adresser. Dette er gjort ved at udtrække adresserne fra det
adressetema, der skal bruges i forbindelse med overlayanalyserne. Disse adresser
forsynes med et ID-nummer, der skal bruges i forbindelse med at udtrække tilfældige
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Ud over adresserne var det nødvendigt at koble nogle hændelser til tilfældigt
udvalgte adresser, da det var disse hændelser, der danner grundlaget for de raster-
analyser, som projektet bygger på.

Umiddelbart er der to muligheder til at løse problemet med at koble hændelser
sammen med adresser på.

Den ene måde problemet kunne løses på, var ved at danne en række dbf-filer
(flade datafiler), der indeholdt adresser samt hændelse. Dette ville resultere i 6 dbf-
filer (en for hver type hændelse samt en med alle adresser). Det er muligt at danne
disse dbf-filer enten vha. af ArcView eller Excel.

 Dette er ikke umiddelbart metoden problemet skal løses vha., hvilket vil blive
forklaret senere.

Den anden måde problemet kunne løses på, var at danne en relationsdatabase,
der ligeledes skal indeholde samtlige adresser, samt de fem type hændelser. For at
lave en relationsdatabase er det nødvendigt at anvende et decideret databaseprogram,
og til dette blev programmet Acces valgt.

Adressedata blev dannet ved først at filtrere alle registrerede adresser indenfor
postnummer 9000 fra det tekniske kort for hele Aalborg kommune. Problemet med
disse data er, at der ikke er tilkoblet hverken husnummer eller gadenavn, men kun en
vejkode og et husnummeridentifikationsnummer (HUSNR_ID) til hver enkelt adresse.
Til mange formål er dette tilfredsstillende, men i dette tilfælde var det nødvendigt
med gadenavn og husnummer, da der ikke fra en forsikringssælger eller kunde kan
forventes kendskab til hverken vejkode eller HUSNR_ID for den aktuelle adresse.
Problemet blev løst ved at sammenkoble de fundne adresser i det tekniske kort med
de tilsvarende adresser i DAV (Dansk Adresse og Vejregister), rent praktisk blev det
gjort ved at bruge HUSNR_ID som nøgle. Det var dog nødvendigt at luge ud i adresse-
tabellen, da der var masser af unødvendig information (geokodningsreferencer, dato,
producent osv.), som udelukkende vil få databasen til at vokse fysisk og derved
langsommeliggøre arbejdsprocedurerne i det videre forløb.

Adressedataene er det „bærende“ element i databasen, da det er disse, der
sammenkobler alle adresser indenfor postnummer 9000 med det samlede antal
forsikringsudbetalinger inden for samme postnummer, som danner baggrunden for
tarifberegningen.

For at undgå redundante data så meget som muligt blev det valgt at bruge

HUSNR_ID’et som sammenkoblingsnøgle (se
figur 5.9), idet adressen så kun skal være re-
gistreret et sted, hvilket er en fordel i tilfælde
af opdatering af enten hændelser eller adres-
seregister. Desuden er der også en fysisk
pladsbesparelse ved kun at have hele adres-
sen opført et sted, idet det ikke kræver så mange
karakterer at registrere 2.750 tal (totalt antal
hændelser) i intervallet 1-15.058 (antal adres-
ser i postnummer 9000), som det vil kræve at
registrere 2.750 adresser.

Det er også nødvendigt, at anvende et
nøglefelt (HUSNR_ID) frem for den fulde
adresse hver gang en hændelse skal registre-
res, hvis de fem normalformer skal overhol-
des.

Formålet med de fem normalformer er at
skabe en optimal database, hvilket kan bevi-
ses matematisk.

1. normalform stiller følgende krav til tabellerne:
•  Der skal være fast postlængde i hver tabel
•  Alle poster skal have en entydig identifikation
•  Alle poster skal være af samme type

Ved at betragte de forskellige tabeller i databasen [Bilag 14] fremgår det, at hver
enkelt tabel har samme postlængde, ligeledes har alle poster (adresser) en entydig
identifikation (HUSNR_ID). Med hensyn til at sikre at alle poster er af samme type,
så er det også opfyldt, idet der kun kan tastes en type hændelse ind i hver tabel.
Derved er første normalform opfyldt.

Idet der  ikke er anvendt sammensatte nøglefelter skal 2. normalform ikke anven-
des [Dresling, s. 3].

3. normalform er opfyldt, idet 1. og 2. normalform er opfyldt, og en ændring af
ikke nøglefelter ikke medfører ændringer i andre ikke nøglefelter i databasen.

 

Figur 5.9: Viser relationerne i testdatabasen
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Når de første tre normalformer er opfyldt, så er databasen mindst 99% optimal
[Dresling, s. 2], og det er ikke nødvendigt, at tage hensyn til de sidste to normal-
former, da disse kun gælder i sjældne tilfælde [Bilag 13].

At det vælges at anvende en Acces-database som datagrundlag for ForsikringsGIS’et
skyldes, at det er lettere og sikrere at foretage ændringer i en database frem for i en
lang række dbf-filer. Desuden har det ved empiriske forsøg vist sig, at det tilgænge-
lige programmel (Acces og Excel) har haft en tendens til at beskadige dbf-filer, så de
fysisk er vokset med en faktor 1.000 i størrelse.

Desuden er det en simpel kommando i ArcView at foretage en SQL-forespørgsel
ned i Acces-databasen, hvorved man f.eks. kan få vist alle de steder, der er registre-
ret en brand osv. SQL er et forespørgselssprog der gør det muligt for et program at
foretage forespørgsler i et andet programs database (SQL = Structured Query Lan-
guage).

BrugerfladedesignBrugerfladedesignBrugerfladedesignBrugerfladedesignBrugerfladedesign
Før en brugerflade  programmeres, er det nødvendigt at gennemtænke, hvilke

opgaver der ønskes løst, altså hvad den skal kunne, samt at tænke på brugerne af
systemet. En brugerflade skal være logisk og ergonomisk korrekt opbygget, samtidig
skal den være overskuelig uden unødvendige informationer og funktioner. Endvidere
skal den være udformet så den støtter brugeren, således at brugeren bliver guidet
sikkert og effektivt gennem systemet og får det ønskede resultat ud i den sidste ende.
Et andet vigtigt aspekt er eliminering af fejl pga. forkert brug af brugerfladen, såsom
forkert indtastning og tryk på forkerte knapper o. lign.

DialogerDialogerDialogerDialogerDialoger
Brugerfladerne i den udviklede

demo, er lavet med Dialog Designer i
ArcView. Dialog Designer er et drag
and drop program, hvor der er defi-
neret forskellige objekter, med hvilke
det er muligt at konstruere en bruger-
flade/dialog. Demoen består af fem
dialoger [Bilag 14]. Den første dialogs
funktion er at stedbestemme en kunde.
Da en kunde er defineret som et navn,
et vejnavn, et husnummer og et post-
nummer, er denne dialog udformet
som vist i figur 5.11.

Begrundelsen for at felterne kom-
mer i den viste rækkefølge er, at data-
mængden, der skal søges i, hurtigst
muligt skal blive så lille som muligt.
Derfor søges der først på postnum-
mer, derefter på gadenavn i det øn-
skede postnummer og endelig på hus-
nummer på den ønskede gade. Denne
dialog er den eneste hvor brugeren
selv skal indtaste oplysninger og der-
med også den eneste dialog, hvor det
er muligt at give systemet forkerte op-
lysninger. I alle de andre dialoger i
demoen er der tale om, at brugeren
skal vælge mellem allerede eksiste-
rende muligheder og værdier. Her kan
der selvfølgelig også laves fejl.

Som det ses, er dialogen designet
med et minimum af informationer og muligheder, hvilket også er med til at minimere
muligheden for fejl fra brugerens side. Dialogen er udformet således, at musen skal
bruges så lidt som muligt, og således at brugeren hurtigt og nemt kan skabe sig et
overblik over dialogen og dens funktion. De efterfølgende dialoger er alle udarbej-
det under hensyntagen til ovenstående principper.

Figur 5.11: Kundeoplysninger.

Figur 5.12: Ønskede forsikringstyper.

Figur 5.10: Viser hvorledes koblingen foregår imellem ArcView og Accesdatabasen

 SQL-forespørgsel 
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Den næste dialog er, som vist i
figur 5.12, en dialog hvor man kan
til- eller fravælge skadestyper. Da
vi i dette projekt har valgt kun at
arbejde med 5 skadestyper, er det
kun muligt at vælge mellem disse
5, men alle skadestyper, der figu-
rerer hos Alm. brand som skades-
grupper, er medtaget, de resterende
er blot gjort inaktive.

I figur 5.13 og 5.14 er dialog 3
og 4 vist. I disse dialoger foregår
alle valg vha. afkrydsning eller valg
af allerede definerede værdier, så
muligheden for fejlindtastning minimeres. I dialog 4 er der endvidere den funktion,
at det kun er den del af dialogen, der er valgt i toppen, der bliver aktiv, og dermed er
det kun muligt at foretage valg i denne.

Den sidste dialog ses i figur 5.15. I
denne dialog er det ikke muligt for bru-
geren at indtaste eller vælge noget. Dia-
logen skal alene vise, hvilken forsik-
ringspræmie kunden skal betale for de
valgte forsikringer med de valgte modi-
fikationer såsom selvrisiko og specielle
tyverisikringer mv.

Brugerfladens funktionerBrugerfladens funktionerBrugerfladens funktionerBrugerfladens funktionerBrugerfladens funktioner
Funktionerne i de ovenfor beskrevne dialoger er programmeret vha.

programmeringssproget Avenue, som er ArcViews programmeringssprog.
Funktionerne er lavet ved at skrive et antal scripts, som er små programstumper,
Disse scripts bliver så knyttet til de enkelte knapper og rullebokse. Vi vil ikke her
gennemgå yderligere, hvordan de enkelte scripts er lavet, men kun forklare funktionerne
i dialogerne. Det er ikke alle funktionerne beskrevet nedenfor, som er med på demoen
[Bilag 14].

Dialog 1 „Kundeoplysninger“ er som før nævnt stedbestemmelse af en kunde. Den
første interaktion med dialogen er manuel indtastning af kundens navn. Dernæst er
det muligt vha. rullebokse at vælge postnr., gade og husnr.. Disse tre oplysninger
findes i en database, hvortil der bliver sendt en række forespørgsler. Disse tre funk-
tioner er designet således, at brugeren først skal vælge postnr. i den første rulleboks.
Derefter findes samtlige gadenavne der findes inden for det pågældende postnr. og
præsenteres i den næste rulleboks. Når brugeren har valgt gadenavn frembringes
samtlige husnr. der findes under det pågældende gadenavn, i den sidste rulleboks,
som brugeren kan vælge. Denne måde at designe dialogen på bevirker, at brugeren
ikke kan stave gadenavnet forkert når postnr. først er valgt, samt at datamængden,
der arbejdes med, minimeres, da det kun er de gadenavne, der hører til det valgte
postnr., der hentes via forespørgsel i databasen. Det samme gør sig gældende for
husnr., når gadenavn er valgt. Når brugeren har indtastet navn og valgt adresse  klikkes
på „OK“ knappen. Hvis brugeren klikker på „OK“ knappen uden at have indtastet
navn eller valgt adresse, vil der fremkomme en fejlmeddelselse. „CANCEL“ knappen
kan bruges, ligesom „x“ knappen, hvis brugeren ønsker at lukke programmet.

Dialog 2 „Ønskede forsikringstyper“ fremkommer efter at der er klikket på „OK“
knappen i dialog 1. Dialogen er udelukkende opbygget med afkrydsningsfelter, hvor
de ønskede forsikringstyper kan vælges. Der kan vælges ved at klikke i de pågæl-
dende afkrydsningsfelter. Hvis alle felter ønskes afkrydset, kan der klikkes i knappen
„Vælg familieforsikring/alt“. Fortrydes alle afkrydsninger kan der klikkes på „Slet
valg“ knappen, der sletter alle valg. Afkrydsningerne kan også fortrydes ved at klikke
en af gangen på de afkrydsningsfelter, hvor det er valgt. Når de ønskede forsikrings-
typer er valgt klikkes på „OK“ knappen. Der er mulighed for at returnere til dialog 1
ved at klikke på „CANCEL“ knappen. Det samme gælder ved at klikke på „x“ knap-
pen.

Dialog 3 „Præmienedsættende foranstaltninger“ fremkommer efter, at der er klik-
ket på „OK“ knappen i dialog 2. Dialogen er opbygget med tre afkrydsningsfelter.
Ved afkrydsning i felt 3 „Særlig tyverisikring“ fremkommer der i en rulleboks de
særlige tyverisikringer, der kan vælges mellem. Desuden er der en rulleboks, hvori
forsikringssummen kan vælges mellem fastsatte beløb. Det er muligt at slette de

Figur 5.13: Præmienedsættende foranstaltninger.

Figur 5.15: Forsikringspræmie.Figur 5.14: Selvrisiko.
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valgte afkrydsninger ved at klikke på „Slet alt“ knappen. Dette kan også gøres ved at
klikke enkeltvis i de valgte afkrydsningsfelter. Når de ønskede felter er valgt, klikkes
på „OK“ knappen. Der fremkommer en fejlmeddelelse, hvis der ikke er valgt forsik-
ringssum, eller der er afkrydset i feltet „Særlig tyverisikring“, og der samtidig ikke er
valgt type af tyverisikring i rulleboksen. Det er ligeledes her muligt at returnere til
den tidligere dialog ved at klikke på „CANCEL“ knappen eller på „x“ knappen.

Dialog 4 „Selvrisiko“ fremkommer efter at der er klikket på „OK“ knappen i dia-
log 3. Det første brugeren skal gøre, er at vælge ved afkrydsning, om der skal være en
samlet selvrisiko, eller om der skal være en individuel risiko, på de forskellige valgte
forsikringstyper. Der kan kun afkrydses i et af de to felter. Når dette er gjort, bliver
vinduet for den valgte selvrisikoform aktivt, mens det andet vindue forbliver inaktivt.
Hvis der er valgt „Samlet selvrisiko“ vælges selvrisiko i en rulleboks med forud-
bestemte beløb. Vælges „Individuel selvrisiko“ findes de valgte forsikringstyper fra
dialog 2 i en rulleboks. Derefter vælges iterativt selvrisiko for de forskellige forsikrings-
typer i en anden rulleboks med forudbestemte beløb. Dette gøres iterativt, til alle
valgte forsikringstyper har fået selvrisiko. Når de ønskede felter er valgt, klikkes på
„OK“ knappen. Det er ligeledes her muligt at returnere til den tidligere dialog ved at
klikke på „CANCEL“ knappen eller „x“ knappen.

Dialog 5 „Forsikringspræmie“ fremkommer efter at der er klikket på „OK“ knap-
pen i dialog 4. Værdien vises både som „Helårlig betaling“ og „Halvårlig betaling“.
Præmien er beregnet ud fra værdien i de stedbestemte rasterlag, som kommer ud fra
devalgt, der er foretaget i dialog 1 og 2. Disse værdier er vægtet med faktorer fra de
valg, der er foretaget i dialog 3 og 4. Hvis dette accepteres klikkes på „OK“ knap-
pen, og der fremkommer en fil med alle oplysningerne fra de fem dialoger, som kan
printes ud på papir, som et tilbud til kunden (bilag 12). Accepteres præmien ikke,
klikkes der på knappen „Genberegn“, hvorved dialog 2 fremkommer påny, og bruge-
ren kan prøve igen med andre forsikringstyper eller præmienedsættende foranstalt-
ninger.
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udviklingen af det nye system. I modsætning til „Big Bang“-metoden, er dette en
uhyre tidskrævende proces, idet de involverede medarbejdere først skal gennemgå
en grundlæggende uddannelse, for at kunne overskue de muligheder som den nye
teknik indeholder. Derefter skal medarbejderne løbende videreuddannes i takt med
implementeringen.

Visuelt kan det fremstilles som vist i figur
6.1, hvoraf det fremgår, „at viften af mål-
forestillinger og løsningsmuligheder indkredses
og afgrænses“ [Rostgård m.fl., s. 153].

I Alm. Brand’s tilfælde vil det ikke være for-
nuftigt at vælge den ene metode frem for den
anden, men derimod vil en kombination være
den mest optimale løsningsmodel. Dette skyl-
des, at der på nuværende tidspunkt overhove-
det ikke er nogen GIS-kompetence til stede i
firmaet, og netop den tekniske grad af produk-
tet (applikationsudvikling) gør, at det vil være en næsten uoverkommelig opgave, at
sætte en medarbejder til at fordybe sig i de problemstillinger som en udvikling af det
påtænkte GIS vil indeholde. Desuden er der tidshorisonten at tage hensyn til, hvis
den nye beregningsmetode virkelig skal kunne erobre markedsandele. Dette gør, at
det er nødvendigt med en hurtig systemudvikling, idet det typisk vil tage flere år, hvis
udviklingen udelukkende skal foretages som en iterativ proces, hvilket indebærer
risikoen for at blive overhalet inden om af et konkurrerende forsikringsselskab.

En løsning kan være, at ansætte en GIS-ekspert, der besidder det nødvendige
overblik over, hvilke muligheder der er ved at anvende et GIS, samt besidder den
tekniske know how, hvad angår at skulle foretage en applikationsudvikling til det
valgte GIS-programmel. En anden mulighed er at rette henvendelse til et professio-
nelt konsulent/GIS-firma, der skal forestå selve programmeringen af applikationen,
samt bidrage med oplysninger om, hvilke muligheder der er indenfor GIS. Selve
udviklingen af systemet skal foretages med så stor medarbejderindflydelse som over-
hovedet muligt. Dette er der to grunde til: For det første vil det være nødvendigt, idet
statistikafdelingen hos Alm. Brand er de eneste der ved, hvordan en given tarif-
beregning skal foretages, og hvilke faktorer det er nødvendigt at tage hensyn til. For
det andet er det vigtigt at inddrage slutbrugeren i udviklingen af brugerfladen vha.
eksperimentel systemudvikling, da det er slutbrugeren, der skal anvende applikatio-
nen i det daglige virke som forsikringssælger, og derfor er den, der vil være i kon-
stant berøring med den valgte brugerflade.

ImplementeringImplementeringImplementeringImplementeringImplementering
Der vil i det følgende kapitel dokumenteres, hvorledes GIS som analyseværktøj i

forbindelse med tarifering af forsikringer vil kunne implementeres i Alm. Brand.

Det er svært at komme med en generel formel for, hvorledes implementering i en
given virksomhed skal/vil forløbe, idet der er tale om en kompleks proces med
mange faktorer, der kan variere fra virksomhed til virksomhed.

Dette gør, at dette forslag til en implementering er gruppens svar på, hvorledes
implementeringen bør foregå efter vores mening, men der vil være mange andre
måder, hvorpå implementeringen kan foretages. Implementeringsfasen bør gennem-
løbe følgende fire hovedpunkter.

• Implementering i virksomheden
• Uddannelse af brugere
• Rettelse af fejl/videreudvikling
• Hardware/løsningsmuligheder

Implementering i virksomhedenImplementering i virksomhedenImplementering i virksomhedenImplementering i virksomhedenImplementering i virksomheden
Den praktiske implementering kan foretages på mange måder, hvoraf de to yder-

punkter er henholdsvis „Big Bang“-implementering og løbende implementering.

En „Big Bang“-implementering vil typisk foregå ved, at et konsulent/GIS-firma
afleverer et færdigt produkt, som medarbejderne skal tilpasse sig til. Dette er en
hurtig måde at foretage en implementering på, idet udviklingsfasen foretages af et
professionelt firma, der ikke først skal igennem en oplæringsproces, for at kunne
foretage de påkrævede tekniske ændringer. Ulempen ved en sådan implementering
er, at medarbejderne kan føle sig påtvunget et system, som de ikke har haft nogen
indflydelse på, og derved muligvis vil udvise direkte modvilje mod at anvende det,
og derved bremse implementeringen [Bernhardsen, s. 245].

Denne ensrettede proces har historisk set vist sig ikke at være den mest veleg-
nede, netop pga. den manglende medarbejderinddragelse [Rostgård m.fl., s. 150],
og desuden er der tale om et stort engangsbeløb, der skal erlægges ved leveringen.
Dette gør dog ikke, at pengene forsvinder ud af virksomheden, dog kun at de ikke
længere vil være et aktiv.

Modsætningen til „Big Bang“-implementeringen er den løbende implementering,
der er en dynamisk iterativ proces, hvor medarbejderne i høj grad er involveret i

Figur 6.1: Viser indkredsnings- og
afgrænsningsprocessen under implemente-
ringen [Rostgård m.fl., s. 154].
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Uddannelse af brugereUddannelse af brugereUddannelse af brugereUddannelse af brugereUddannelse af brugere
Uddannelsesmæssigt skal forsikringssælgerne gennemgå et kursus, hvor hovedfor-

målet er at indlære, hvorledes den udviklede applikation skal anvendes, men der
skal også lægges vægt på at forklare, hvorledes og på hvilket grundlag beregningerne
foretages, idet sælgeren ellers vil kunne få et forklaringsproblem overfor den spør-
gende kunde.

Der er flere grunde til, at det ikke er nødvendigt med et mere dybdegående kur-
sus. For det første er det ikke sælgeren, der skal foretage videreudvikling og fejlret-
ning af systemet, hvilket gør, at det ikke er nødvendigt med en ekspertviden om det
valgte programmel. En anden grund er, at alle sælgere har en grundlæggende bruger-
kompetence inden for IT-området [Bilag 5].

De brugere, der skal benytte GIS på analytikerniveau, skal naturligvis have mere
dybdegående uddannelse end sælgerne, da de skal kende mulighederne i GIS til
bunds.

Rettelse af fejl/videreudviklingRettelse af fejl/videreudviklingRettelse af fejl/videreudviklingRettelse af fejl/videreudviklingRettelse af fejl/videreudvikling
Det vil være nødvendigt at uddanne nogle GIS-eksperter iblandt de centrale med-

arbejdere i statistikafdelingen, idet det er dem, der på længere sigt skal forestå
videreudviklingen og vedligeholdelsen af applikationen, hvilket vil sige programme-
ring af nye beregningsmetoder og grafiske brugergrænseflader, samt rettelse af fejl.

Hardware/løsningsmulighederHardware/løsningsmulighederHardware/løsningsmulighederHardware/løsningsmulighederHardware/løsningsmuligheder
ServerløsningServerløsningServerløsningServerløsningServerløsning

Fordelene ved at vælge en serverløsning kunne bl.a. være, at data kun er lagret et
sted, og derfor også kun skal opdateres et sted, hvilket sikrer data’s kvalitet. Det vil
også være en fordel økonomisk set, idet der ikke går tidsressourcer til spilde, hver
gang der skal foretages en ajourføring af data på de 350 sælgeres computere.

En anden økonomisk fordel kunne være, at det kun er nødvendigt, at skulle købe
et lille antal ArcView-licenser, hvorved det vil være muligt at benytte sig af den
medfølgende Internet Map-server applikation, hvilket gør, at sælger kun skal være i
besiddelse af en internetbrowser for at kunne foretage beregningerne ude ved kun-
derne.

En ulempe kunne være det besvær, der er forbundet med, at sælger skal i forbin-
delse med den server, der skal lagre alle data, idet dette skal foregå vha. mobil-
telefon, når sælger er ude ved kunden. For det første er det store mængder data, det

drejer sig om, idet det er tale om rasterdata (f.eks. fylder de fem lag, der benyttes i
projektet ca. 7 mb), og det vil tage for lang tid at skulle hente de data med 57,6 kb/
sek. som det i dag maksimalt er muligt at overføre vha. mobiltelefon. Det vil dog
være et spørgsmål om tid, før dette problem er løst, idet Sonofon varsler, at det i
løbet af år 2000 vil være muligt at tredoble denne hastighed [Berlingske Tidende].

Dette kunne dog løses
ved, at det kun er værdierne
for de 27 skadestyper for
den aktuelle adresse, der
overføres via modem.

En anden faktor, som
også er nødvendig at ind-
drage i overvejelserne om,
hvorvidt det er en brugbar
løsning, at skulle koble op
til en central server over
mobiltelefon, er dæknin-
gen.

Af figur 6.2 fremgår det,
at det kun er ganske få ste-
der i landet der er proble-
mer, hvis det er teleselska-
bet Sonofon der vælges.

Lokal løsningLokal løsningLokal løsningLokal løsningLokal løsning
Hvis der i stedet vælges en lokal løsning, hvor hver sælger har alle data for det

pågældende område liggende på sin computer, vil ventetiden hos kunden nedbringes
til absolut minimum, omvendt vil det også være en mere omstændig proces, der skal
gennemløbes, hver gang der skal foretages en ajourføring af data, idet man kunne
forestille sig, at statistikafdelingen, når den har dannet de opdaterede rasterlag, skal
brænde en cd-rom med disse, som så skal sendes til alle sælgere, som selv skal
forestå en opdatering på deres computere. Dette vil også være tilfældet, hver gang
der kommer en programopdatering eller en opdatering af adresseregistret, og dette
vil stille større krav til sælgernes færdigheder med en computer. Det vil samtidigt
også forringe datasikkerheden, idet det kan forventes at nogle sælgere laver fejl
under opdateringen af deres lokale data.

Figur 6.2: Mobiltelefondækning med Sonofon [http://
www.sonofon.dk/index4.html].
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Cost-analyseCost-analyseCost-analyseCost-analyseCost-analyse
Det at efteruddanne medarbejdere er forbundet med en række omkostninger, ud-

over de i skemaet nævnte kursuspriser, som f.eks. løn under efteruddannelse. Da
sælgerne i Alm. Brand er provisionslønnede, mister de den indtægt, de ellers ville
have haft i uddannelsesperioden. Uddannelse af medarbejdere er den samme, hvad
enten der vælges en serverløsning eller en lokal løsning.

De anvendte priser for, hvad det vil koste at uddanne de udvalgte medarbejdere,
er baseret på de priser, som Informi GIS tager for div. ArcView-kurser.

Af ovenstående skema fremgår det, at efteruddannelse af 364 medarbejdere er
forbundet med en betydelig udgift. Der er i skemaet ikke taget højde for en evt.
mængderabat.

Costanalyse af serverløsning:Costanalyse af serverløsning:Costanalyse af serverløsning:Costanalyse af serverløsning:Costanalyse af serverløsning:
Som før nævnt vil serverløsningen være den billigste softwaremæssigt, idet det kun

er nødvendigt at købe  almindelige ArcView-licenser til statistikafdelingen, samt en
Internet Map Server licens til serveren. Sammenlagt vil det blive 9 almindelige licen-
ser og en speciallicens.

Det er nødvendigt at købe en adressedatabase, for at kunne beregne en sted-
bestemt præmie. En sådan database kunne være Dansk Adresse- og Vejdatabase

(DAV) produceret af Kampsax Geoplan. En enkeltbrugerlicens for hele landet koster
40.000 kr., men der er mulighed for at opnå en rabatordning i tilfælde af køb af en
flerbrugerlicens [http://www.geodata-info.dk/data/ig-d123.htm].

Assurandørerne er i dag i besiddelse af bærbare pc’ere, så det er ikke nødvendigt
at investere i yderligere computere, dog vil det være nødvendigt at anskaffe modem,
for at kunne komme i forbindelse med hovedserveren over mobiltelefonen (det vides
ikke om assurandørernes pc’ere er udstyret med modem).

Det antages, at alle assurandører er i besiddelse af mobiltelefoner, der er i stand
til at kommunikere med pc’ernes modem, men det er dog uvist om dette er tilfældet.

En server, der ikke skal lave andet end køre ArcView, vil typisk koste ca. 30.000
kr., da det ikke er nødvendigt med andet end en kraftig PC udstyret med meget ram,
store SCSI-harddiske og en hurtig internetforbindelse.

Afhængig af hvilken type bærbar PC, som assurandørerne er i besiddelse af, svin-
ger prisen meget på hvad et PCMCIA 56K modem koster. De billigste koster ca. 600
kr. og de dyreste koster ca. 3000 kr. [http://www.prisindex.dk/]. Dette gør, at prisen
pr. modem sættes til 1500 kr., hvilket bare er udtryk for et groft skøn på, hvad prisen
vil blive.

Det vil være nødvendigt, at assurandørerne udstyres med en transportabel printer,
så det er muligt at udskrive tilbud til kunden. En sådan transportabel printer koster
ca. 1.500 kr.

Til disse priser skal der lægges telefontakst for den tid, som assurandørerne er
koblet op til serveren. Hvor lang tid det drejer sig om, er gruppen ikke i stand til at
vurdere, og må baseres på empiriske forsøg. Det vil dog være rimeligt at antage, at
der bliver tale om en stor udgift.

Det skal bemærkes, at den samlede pris er forbundet med stor unøjagtighed, idet
der ikke er taget hensyn til, hvad DAV vil koste, og der ej heller er taget hensyn til
mængderabat, hvad angår ArcView-licenser, dette er grunden til, at overslagene er
lavet på baggrund af, hvad en enkelt licens koster [Bilag 11].
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Figur 6.3: Uddannelsesomkostninger [Bilag 10].

Produkt Pris Antal Pris i alt 

Server 30.000 kr. 1 30.000 kr. 

PCMCIA-modem 

til assurandørerne 

 

1.500 kr. 

 

250 

 

375.000 kr. 

Printer 1.500 kr. 250 375.000 kr. 

ArcView-licenser 12.000 kr. 9 36.000 kr. 

Map Server-licens 80.000 kr. 1 80.000 kr. 

I alt  968.000 kr. 

Figur 6.4: Hard-/softwareomkostninger ved serverimplementering
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Costanalyse af lokal løsning:Costanalyse af lokal løsning:Costanalyse af lokal løsning:Costanalyse af lokal løsning:Costanalyse af lokal løsning:
Det vil  i dette tilfælde være nødvendigt at indkøbe ca. 10 ArcView-licenser til

hovedafdelingen, men dertil kommer de 100 licenser, som frontsælgerne skal have,
og de 250 ArcView-licenser, som assurandørerne skal have.

Som det også er tilfældet for serverløsningen, er det nødvendigt at foretage bereg-
ningerne på grundlag af en vejdatabase (DAV), men grundlaget afviger en smule, idet
det er muligt kun at købe en licens, der dækker databasen henholdsvis øst og vest
for Storebælt. Prisen for en enkeltbrugerlicens er betydeligt mindre (24.000 kr.), og
det vil kun være nødvendigt for henholdsvis assurandører og frontsælgere at være i
besiddelse af den begrænsede database, idet de kun arbejder indenfor deres områ-
der, der svarer til opdelingen af landet i amter. Det må formodes, at der kan opnås
rabat ved køb af 360 enkeltbrugerlicenser. Problemet kan eventuelt løses ved aftale
om såkaldt „site-licens“, der giver indehaveren af licensen ret til at distribuere pro-
grammet til brug inden for egen organisation.

Det antages, at frontsælgernes og assurandørernes computere er udstyret med cd-
romdrev, hvilket er nødvendigt for at kunne opdatere data på de lokale computere,
så der ikke skal foretages en yderligere investering på dette område.

Det vil ligeledes her være nødvendigt, at assurandørerne udstyres med en trans-
portabel printer, så det er muligt at udskrive tilbud til kunden. En sådan transporta-
bel printer koster ca. 1.500 kr.

Som beskrevet under costanalyse af serverløsningen, er også prisen på indførelse
af en lokal løsning forbundet med stor usikkerhed. Det er den, fordi der ikke er taget
højde for mængderabat ved køb af flere ArcView-licenser, samt der ikke er taget
højde for, hvad DAV vil koste.

OpsummeringOpsummeringOpsummeringOpsummeringOpsummering
Konklusionen må blive, at der både er praktiske fordele og ulemper ved begge

løsninger, men ulempen ved dataoverførsel vha. mobiltelefon som situationen er i
dag er for stor, til at denne kan vælges. Økonomisk er der stor forskel på, hvad
omkostningerne vil være afhængig af, hvilken løsning der vælges.

Grundet at de praktiske problemer overstiger den økonomiske fordel der ved at
vælge serverløsningen gør, at det må blive løsningen, hvor data lagres lokalt på
sælgernes egne computere der vælges. Dette betinger, at der vedtages procedurer,
der skal sikre, at data opdateres på forsvarlig måde.

Produkt Pris Antal Pris i alt 

Printere 1.500 kr. 250 375.000 kr.  

ArcView-licenser 12.000 kr. 360 4.320.000 kr. 

I alt 4.695.000 kr. 

Figur 6.5: Hard-/softwareomkostninger ved lokal løsning
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KonklusionKonklusionKonklusionKonklusionKonklusion
Projektets problemformuleringen lød på, hvorvidt tariferingen af familieforsikringen

i Alm. Brand kan differentieres ned til adresseniveau ved hjælp af GIS-værktøjer.
Dette har vi med projektets demo for postnummer 9000 vist kan lade sig gøre med
et GIS-værktøj som ArcView. Det kræver dog, at der eksisterer en landsdækkende
database med geokodede adresser. En sådan database er under udvikling af Bolig-
ministeriet. Ellers kan bl.a. Dansk Adresse og Vejdatabase (DAV) benyttes, hvis der
foretages en geokodning i databasen til adresseniveau. Der findes andre adresse-
databaser, der efter en modificering kunne anvendes til dette formål. Projektet har
dog ikke behandlet problematikken omkring etagebyggeri, hverken med hensyn til
adressedatabase eller GIS-værktøjer. Dette kan være et problem for et evt. andet
projekt, der arbejder videre i forhold til dette projekt.

Projektet har heller ikke behandlet problematikken omkring en ajourføring af DAV
som følge af udstykning, byggesagsbehandling mm. Det vil naturligvis udgøre et pro-
blem for sælgeren, at han ikke kan finde kundens adresse i adresseregistret, men det
vil være muligt at løse problemet f.eks. ad grafisk vej. På denne måde undgås ind-
tastning i brugerfladens første dialog, hvorefter de resterende dialoger kan udfyldes.
Dette ændrer naturligvis ikke ved det faktum, at adresseregistret ikke er opdateret,
men dette må være et oplagt emne for et eventuelt senere projekt. Dette projekt
kunne behandle opdatering af databaser for GIS generelt.

Da vi har brugt et fiktivt datasæt, har vi ikke kunnet vise en analyse, der viser de
reelle forhold i postnummer 9000, men princippet er det samme, som hvis vi havde
brugt det reelle datasæt.

Analyserne og demoen indeholder 27 skadesgrupper, men kun de 5 af dem er
aktive. Dette skal dog inden systemet kan tages i brug udvides til alle relevante
grupper, hvilket vil sige  de 27 grupper som bliver lagret efter det gamle system.
Systemet vil dog sagtens kunne ændres til flere eller færre skadesgrupper, ved en
simpel omprogrammering, samt en ændret registrering af skader.

En væsentlig ny ting ved det nye tariferingssystem er, at kunden ved bestilling af
forsikringen får et udprint af den bestilling, der er foretaget. Dette er en fordel for
kunden, da der på denne måde ikke kan sås tvivl om, hvad sælger og køber blev
enige om ved deres møde. Dette udskrift vil kunne sammenholdes med den police,
der senere bliver tilsendt. På denne måde er kunden helt sikker på, at den dækning
han har bestilt også er den, der er angivet i policen. Dette er en væsentlig ændring
fra det gamle system, hvor kunder kunne være i tvivl om, hvorvidt policen stemte

overens med det aftalte. Det er specielt vigtigt ved forsikring, at man ikke er i tvivl
om dette, da det ofte er svært at uddrage af forsikringsbetingelserne for ens police,
om man har opnået den ønskede dækning [Bilag 12].

Vi har i de 5 skadesgrupper kun analyseret ud fra hændelser, og således ikke taget
højde for andre ting, der kan have indflydelse på den fremtidige risiko for nye hæn-
delser, som f.eks. oprettelse af en narkobehandlingsinstitution i et lokalområde,
som ifølge Steen Funck Petersen forøger risikoen for indbrud betydeligt. Der kan
ligeledes tænkes mange andre tendenser for forøget risiko, som skal indarbejdes i
systemet, som f.eks. hvor i en boligblok der er størst sandsynlighed for indbrud,
eller er der større risiko for at få stjålet sin cykel, hvis man bor nær et trafikknude-
punkt. Det vil ikke være noget problem for forsikringseksperter at udvikle modeller,
der kan bruges direkte i det opstillede system. Disse modeller kan løbende ændres,
som samfundet ændrer sig.

Hvis Alm. Brand holder sig til de 27 skadesgrupper, som de registrerer skader
efter i det nuværende system, er de eneste ændringer, der skal ske, at Alm. Brand
skal anskaffe et passende antal ArcView licenser, uddanne medarbejdere i brugen af
ArcView og derefter analysere den sandsynlige fremtidige risiko på adresseniveau.
Der vil ikke ske ændringer i datastrømmene i organisationen, ligesom der heller ikke
vil ske ændringer i arbejdsdelingen. De anmeldte skader skal registreres på samme
måde som nu, og fra denne registrering skal de statistiske analyser foretages. Analy-
serne skal som før nævnt foretages på adresseniveau, hvorfor den endelige tarifering
først kan ske ude ved kunden.
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at berøre de kunder, der vil få fordel af det nye system, og så forsøge at erobre
markedsandele fra de andre forsikringsselskaber, inden for denne kundetype. En
anden mulighed er at lade det nye system være en ren ny tegningstarif for nye kunder,
og så orientere de bestående kunder om, at princippet for beregningsgrundlaget af
tariffen er ændret, og at de er velkommen til at kontakte Alm. Brand, hvis de vil have
beregnet deres forsikringstarif på det nye grundlag. Alm. Brand vil kunne opnå en
fordel ved at kombinere disse to principper, således at det nye tariferingssystem
bruges over for de bestående kunder, der vil få en fordel ud af det, og samtidig bruge
det nye system over for nye kunder. Fordelen vil ligge i, at Alm. Brand kan bruge
deres marketingsressourcer målrettet specifikt mod de potentielle kunder, der vil få
en fordel ud af dette system, og vil så kunne vinde markedsandele i form af de
bedste kunder fra andre forsikringsselskaber.

Hvis dette tariferingssystem bliver en succes, er det sandsynligt, at andre forsik-
ringsselskaber hurtig vil følge med på ideen, således at Alm. Brands fordel med at
erobre de gode kunder vil udjævne sig med tiden. Hvis Alm. Brand ikke indfører
dette system, vil andre forsikringsselskaber måske indføre det, og derved erobre
lavrisikokunder fra Alm. Brand. Selv om fordelen med tiden vil udjævne sig for Alm.
Brand, vil det sandsynligvis kunne betale sig, også på lang sigt. Desuden vil Alm.
Brand måske kunne beholde de kunder i en længere årrække, som de har erobret,
selv når andre selskaber har indført det nye system. Under alle omstændigheder skal
de udgifter som Alm. Brand har ved indførelse af systemet, kunne tjenes ind igen
over en årrække.

Ideen med at differentiere familieforsikringen ud i mange forskellige forsikringer
kan udvides til alle andre ikke lovpligtige forsikringer, som f.eks. bil- og husforsikringer,
der så også kan differentieres ud i flere forskellige forsikringer. På denne måde kan
fremtidens forsikringsform udvikle sig til at kunne fungere som en stor samlet forsik-
ring, hvor man vælger netop de forsikringer, man har behov for, og samtidig fravælger
de forsikringer, hvor man af den ene eller anden grund ingen eller kun minimal risiko
har. Alle disse forsikringer vil, ud over de normale vægtninger, som f.eks. alder,
kunne tariferes specifikt på adresseniveau med de angivne analyseværktøjer.

Herudover vil man kunne forestille sig, at det på et tidspunkt vil blive muligt at
undersøge mulighederne for tegning af forsikringer over internettet. På denne måde
vil det være muligt for kunden at undersøge, hvad en given forsikring vil koste kun-
den, før Alm. Brand kontaktes med henblik på tegning. Denne mulighed vil være
yderst overkommelig at føre ud i praksis, hvis det på et tidspunkt besluttes, at syste-
met skal implementeres ved en serverløsning, da Internet Map Server til ArcView
GIS nemt kan tage højde for denne funktion.

PerspektiveringPerspektiveringPerspektiveringPerspektiveringPerspektivering
I perspektiveringen vil vi først angive perspektiverne for Alm. Brand, hvis det nye

tariferingssystem indføres. Dernæst vil vi angive perspektiverne for systemets ind-
førelse i en samfundsmæssig sammenhæng.

Perspektiverne for Alm. BrandPerspektiverne for Alm. BrandPerspektiverne for Alm. BrandPerspektiverne for Alm. BrandPerspektiverne for Alm. Brand
Hvis Alm. Brand indfører en familieforsikring, der kan differentieres til mange

forskellige delforsikringer, samt tariferes ned til adresseniveau, vil det betyde, at
nogle forsikringstagere kommer til at betale mere for deres forsikring, end de gør
med det nuværende system, mens andre vil komme til at betale mindre. Dels drejer
det sig om, at når man kan fravælge en delforsikring, f.eks. en cykeltyveriforsikring,
vil Alm. Brand miste præmieindtægten her. Denne indtægt skal Alm. Brand have ind
hos dem der vælger cykeltyveriforsikring, der skal betale mere for at have deres
cykel tyveriforsikret end de skulle før, fordi de udgør en relativ større risiko. Dels
drejer det sig om, at nogen inden for samme postnummer stiger i præmie i forhold til
før, mens andre falder i præmie. Des finere differentieringen er, des større gruppe af
forsikringskunder vil stige i præmie, henholdsvis falde i præmie.

Disse forhold, at nogen stiger i præmie og andre falder, kan give turbulens i Alm.
Brands kundemasse. Det drejer sig både om de kunder, der stiger i præmie, men kan
også dreje sig om de kunder, der falder i præmie. En stor del af dem, der stiger
mærkbart i præmie, vil undersøge forsikringsmarkedet  og måske skifte til de forsik-
ringsselskaber, som ikke har foretaget tariferingen ned til adresseniveau, og dermed
måske har lavere præmier i de områder, hvor Alm. Brands præmier stiger. Det er
som udgangspunkt ikke godt for Alm. Brand, når kunder flygter. De kunder som får
lavere præmier end før, vil erfaringsmæssigt dele sig i to grupper. Der er dem, der vil
være tilfredse med at falde i præmie, og sige at „det er positivt“. Så er der dem, der
vil sige, at „nu har de været kunde i Alm. Brand i så og så mange år, og nu har Alm.
Brand fundet ud af, at de har betalt for meget i præmie i alle disse år, siden de kan
sætte præmien ned, og derfor vil de have pengene tilbage“. Denne kundegruppe er
svær at forklare rimeligheden i, at et nyt system ikke kan påvirke tidligere præmie-
tariffer. Præmienedsættelser giver lige så mange negative kundereaktioner, som
præmieforhøjelse gør. Dette er dog uanset måden at foretage tariferingen på, og er
således uafhængigt af det nye tariferingssystem [Bilag 5].

Ovenstående forhold gør, at Alm. Brand altid er nervøse for at lave store ændrin-
ger i tariferingssystemet på en gang. Dette skyldes, at det i forsikringsverdenen er
meget dyrt at skaffe nye kunder, og uendeligt dyrt at genanskaffe allerede mistede
kunder. Dette problem kan gribes an på flere måder. En af måderne er at nøjes med
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Et mere radikalt perspektiv for Alm. Brand kunne være, at selve tegningen foreta-
ges via internet. På denne måde vil det være muligt for kunden at klikke sig frem til
den ønskede forsikring, hvorefter det fremkomne forsikringstilbud kan sendes til
Alm. Brand som e-mail for nærmere behandling. I samme ombæring vil det være
muligt for kunder at opdatere deres forsikringer som følge af ændrede dæknings-
forhold (kunden køber en cykel, men er ikke i forvejen dækket på dette område).
Hvis det bliver en realitet at kunne tegne forsikringer over internet, vil det være en
nødvendighed, at hjemmesiden gør udtrykkeligt opmærksom på, at tegning sker på
delvist eget ansvar, samt at man bør kontakte en sælger, hvis man er i tvivl om noget.
En sådan implementering vil højst sandsynligt kræve drastiske ændringer i Alm. Brand‘s
organisation, som f.eks. ændringer i medarbejderstaben.

Perspektiverne for samfundetPerspektiverne for samfundetPerspektiverne for samfundetPerspektiverne for samfundetPerspektiverne for samfundet
Sådan som familieforsikringen i dag er sammensat, er de mennesker, der har

forsikret deres indbo, men ikke har en cykel, med til at betale cykeltyveriforsikring
for dem, der har cykel. Dette er et udtryk for den sammensætning af familieforsikringen,
som Rådet for Dansk Forsikring og Pension har vedtaget i et samarbejde med
Forbrugerrådet. Dette anser vi dog for en misforstået solidaritet, da man så i lighed
kunne spørge, om de der ingen bil har, også skal være med til at betale biltyveri-
forsikring for dem, der har bil. Derfor vil den angivne mulighed for at differentiere
familieforsikringen ud i mange forskellige delforsikringer være med til at fordele
udgifterne til forsikring for private borgere, ved at man kan nøjes med at forsikre de
forbrugsgoder, som man selv har anskaffet sig, og derved ikke behøver at være med
til at forsikre andres forbrugsgoder.

Med hensyn til at differentiere tariffen for familieforsikring ned til adresseniveau,
således at man kommer til at betale sin præmie i forhold til den pågældende adresses
specifikke risiko, kan måske umiddelbart siges at være usolidarisk, da det ikke er
alle mennesker, der helt selv vælger, hvor de vil bo. På den anden side kan det
medføre, at der på de steder, hvor der er problemer, der gør en forsikring dyr, vil
opstå et incitament for at gøre noget for at stoppe disse problemer, for derved at få
forsikringen ned på et acceptabelt niveau. De ting, der kunne gøres for at få forsik-
ringen ned på niveau med andre steder, kunne for det første være, at folk på den ene
eller anden måde passede bedre på deres ting f.eks. nabohjælp. Det kunne også
være, som nedenfor nævnt, at politiet eller de sociale myndigheder gjorde en ekstra
indsats i sådanne områder, eller boligforeningen eller grundejerforeningen lavede
tiltag for at minimere de problemer, der gør, at en forsikring er dyrere i et område
end i andre områder. På denne måde kan man igen sige, at det er en misforstået
solidaritet, at alle skal betale lige meget i præmie for det i princippet samme pro-
dukt, da der er forskel på, hvor godt forskellige mennesker passer på deres ting,

samt at der er forskel på, hvordan de forskellige bolig- og grundejerforeninger fore-
bygger sådanne problemer. Endeligt kan man sige, at der er forskel på, hvordan de
sociale myndigheder i forskellige kommuner griber problemerne an.

Politiet vil kunne bruge de samme analyseværktøjer til at visualisere, hvor det
ressourcemæssigt bedst kan betale sig at sætte ind over for forskellige former for
kriminalitet. Det samme kan de sociale myndigheder, som ved en visualisering kan
se, hvor det er nødvendig med forskellige sociale tiltag for at minimere forskellige
former for kriminalitet. Ligeledes vil de store boligforeninger kunne bruge analyse-
værktøjerne til at visualisere, hvor i deres afdelinger der er problemer af kriminel
art, og deraf aflede, hvilke tiltag boligforeningerne kan gøre for at minimere disse
problemer. Ejendomsmæglere kan ligeledes bruge analyseværktøjerne til at visuali-
sere områders karakter overfor mulige købere af ejendomme.
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Vi er en gruppe landinspektørstuderende ved Aalborg Universitet, der søger kon-
takt med et eller flere forsikringsselskaber med henblik på at skabe et samarbejde
til udvikling af et værktøj, der kan benyttes i forbindelse med dels tarifering af forsik-
ringer, dels med henblik på geomarketing af virksomheden.

På dette tidspunkt er vi 3 uger henne i 7. semester, hvis tema er Geografiske
Informationssystemer, eller i daglig tale GIS. Ifølge studieordningen er formålet med
temaet: „at give de studerende en indgående viden om de teorier og metoder, der
anvendes i forbindelse med udvikling, etablering og drift af af EDB-baserede
informationssystemer indeholdende stedfæstede data om såvel fysiske som admini-
strative og retlige forhold“.

I et GIS har man muligheden for at foretage forskellige analyser af stedfæstede
data, også indenfor fagområder, der ikke nødvendigvis bruger kort og koordinater i
det daglige.

Efter en omfattende brainstorm og efterfølgende udvælgelsesprocedure, er grup-
pen mest interesseret i at udarbejde et projekt, der tager udgangspunkt i følgende
initierende problem: „hvorfor skal man betale den samme forsikringspræmie i et
højrisikoområde som i et lavrisikoområde inden for det samme postdistrikt?“

Det er vores overbevisning, at både kunder og forsikringsselskaber vil kunne have
glæde af, at en ‚risikokvotient‘ er bestemt ud fra oplysninger indsamlet på adresse-
niveau eller lignende, i stedet for et helt postdistrikt. Denne ‚risikokvotient‘ kan se-
nere direkte omregnes til en forsikringspræmie.

Hvorfor skriver vi alt dette til Jer?

For at kunne beregne ‚risikokvotienterne‘ er vi nødt til at lægge nogle bestemte
oplysninger til grund for denne udregning. Det kunne f.eks. være politiets fortegnel-
ser over, hvor cykler bliver stjålet i  byen, eller at der indenfor en given afstand af en
bestemt lokalitet er en forhøjet risiko for indbrud i hjemmet.

Vores umiddelbare problem er, at vi ikke ved noget om, hvad der bør lægges til
grund for udregningen af disse ‚risikokvotienter‘ og det er det vi godt kunne tænke os
at arbejde sammen med Jer om.

Da vi har lidt travlt i vores projektarbejde vil vi gerne have vished om en eventuelt
samarbejdspartner meget snart. Derfor har vi tænkt os at ringe tilbage til jer inden
onsdag d. 22. september klokken 15.00.

For god ordens skyld skal vi pointere, at denne mail er sendt til flere forsikrings-
selskaber, netop med henblik på en større sandsynlighed for at finde en interesseret
samarbejdspartner.

Med venlig hilsen

Gruppe 7.5
Landinspektøruddannelsen
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 13, rum 81
9220 Aalborg Ø

Kontakt os eventuelt før onsdag på følgende e-mail: strunck@bigfoot.com
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Referat af tlf. Samtale med Steen Funck Petersen,Referat af tlf. Samtale med Steen Funck Petersen,Referat af tlf. Samtale med Steen Funck Petersen,Referat af tlf. Samtale med Steen Funck Petersen,Referat af tlf. Samtale med Steen Funck Petersen,
privatchef, Alm. Brand den 22.09.99privatchef, Alm. Brand den 22.09.99privatchef, Alm. Brand den 22.09.99privatchef, Alm. Brand den 22.09.99privatchef, Alm. Brand den 22.09.99

Af samtalen fremgik det, at det klart var et problem, at der ikke var en finere
inddeling af risikoområder.

Det fremgik, at Steen var klar over nogle af de muligheder, der var ved at anvende
GIS til at inddele disse risikoområder helt ned på adresseniveau. Det fremgik yder-
ligere, at nogle af de grunde, der var til, at GIS ikke allerede var anvendt, dels var
manglende teknologi og dels et vidensproblem mht. programmel, know how og de
tilgængelige data.

Data’ene var ikke detaljerede nok, idet der ikke blev skelnet imellem f.eks cykel-
tyveri  og tyveri af et fjernsyn.

Steen fortalte yderligere, at det ikke var alle tyverier, der blev anmeldt til politiet,
og modsat var det heller ikke alle tyverier, der blev anmeldt til forsikringen grundet
selvrisiko, hvilket der skal tages højde for.

Steen regnede også med, at vi muligvis ville rende ind i problemer mht. data-
format, og han rådede os til at kontakte dansk statistik for at få data.

Yderligere er der at tilføje, at Steen var meget interesseret i at indgå i et samar-
bejde, og vi var velkomne til at kontakte ham igen.

Steen Funck Petersen
email: Steen.Funck.Petersen@almbrand.dk
tlf.:45962891
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Spørgsmål til Steen Funck Petersen via E-mail d.Spørgsmål til Steen Funck Petersen via E-mail d.Spørgsmål til Steen Funck Petersen via E-mail d.Spørgsmål til Steen Funck Petersen via E-mail d.Spørgsmål til Steen Funck Petersen via E-mail d.
04.10.9904.10.9904.10.9904.10.9904.10.99

4. okt. 1999
 Til Steen Funck Petersen

I henhold til telefonsamtale d. 22.9.1999, hvoraf det fremgik, at du er interesseret
i at indgå i et samarbejde med os, ønsker vi at få klarlagt, under hvilke betingelser
dette samarbejde skal foregå.

Vi forestiller os, at kommunikationen mellem os, hovedsageligt skal foregå via e-
mail. Vores forventninger til samarbejdet er, at vi løbende kan få besvaret en række
spørgsmål, og at vi i den udstrækning det kan lade sig gøre, kan få relevante data
stillet til rådighed.

Det er vores ambition, at resultatet på vores projekt, bliver en demo/model for,
hvordan et system, der kan differentiere forsikringspræmier indenfor et postnummer,
kan opbygges.

Ydermere er det vores ambition, at denne demo/model skal kunne danne grund-
lag for et færdigt produkt, der kan bruges af forsikringsselskabet. Vi er dog stadig i
opstartsfasen, så vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor langt vi når med dette
projekt.

Hvis du har forslag til ovenstående, vil vi gerne høre fra dig snarest. Under alle
omstændigheder vil vi gerne høre om dine forventninger til dette samarbejde.

Du kan desuden kontakte vores vejleder, lektor Carsten Bech, hvis du har spørgs-
mål eller hvis det bliver nødvendigt at udarbejde en eventuel officiel aftale.

Carsten Bechs e-mail: cb@i4.auc.dk

Her er så de første indledende spørgsmål:

Det fremgår af jeres hjemmeside, at beregning af forsikringspræmie på familiefor-
sikring afhænger af postnummer og forsikringssum. Vi har følgende spørgsmål:

1. Er postnumrene i Danmark opdelt i 3 eller flere risikogrupper, såsom lav-
normal- og højrisikogrupper?
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2. Hvor længe har denne opdeling eksisteret?
3. Hvilke ting lægges der vægt på ved vurdering af risiko i de enkelte postnumre?

Da vores projekt går ud på at foretage en mere detaljeret differentiering indenfor
et postnummer, ønsker vi at få svar på følgende:

4. Hvad er årsagen til, at der ikke differentieres indenfor et postnummer?
5. Hvad er holdningen i Alm. Brand til en differentiering?
6. Er der noget lovgivningsmæssigt indenfor forsikringsret til hinder for, at denne

differentiering foretages på en anden måde?

Ydermere ønsker vi mere information om forsikringsselskabet Alm. Brand, hvor-
for vi har følgende spørgsmål:

7. Hvordan er selskabet Alm. Brand organiseret?
8. Hvilke problemer vil det give i Alm. Brand, rent organisatorisk, hvis denne

differentiering skal foretages?
9. Hvilke problemer vil det give i Alm. Brand, rent datamæssigt, hvis denne dif-

ferentiering skal foretages?

Vi håber, at du kan svare på disse spørgsmål, og at du vil acceptere uddybende
spørgsmål.

Skriv venligst tilbage på: gruppe75@bigfoot.com, da denne adresse kan bruges af
alle 5 gruppemedlemmer.

God arbejdslyst!

Med venlig hilsen

Gruppe 7.5
Landinspektøruddannelsen
Aalborg Universitet:

Claus Andersen
Lars Sand Kristensen
Dorthe Lykke Nielsen
Henrik Bjerring Poulsen
Max Strunck

Svar fra Steen Funck Petersen via E-mail d. 11.10.99Svar fra Steen Funck Petersen via E-mail d. 11.10.99Svar fra Steen Funck Petersen via E-mail d. 11.10.99Svar fra Steen Funck Petersen via E-mail d. 11.10.99Svar fra Steen Funck Petersen via E-mail d. 11.10.99

Kære landinspektørstuderende!

Jeg kommer tilbage til Claus Andesens mail af 4.10.1999 og beklager, at jeg på
grund af rejseaktivitet ikke har kunnet svare før. Til gengæld skal jeg prøve at svare
kort og præcist:

Først omkring forventninger: Jeg forventer at kunne levere input, sparring, visse
typer data i aggregeret form og evt. kommentarer til det endelig
resultat af jeres anstrengelser. Tættere kan jeg vist ikke komme.

Og så til svarene på jeres spørgsmål:

1) Postnr. er i Alm. Brand opdelt i 5 risikogrupper (familieforsikringen).

2) Temmelig længe faktisk, men udviklingen er gået fra en landstakst over en
landsdelstakst til 3 risikogrupper over 4 og nu 5. De nuværende 5 risiko-
områder har eksisteret i over 10 år, men der er løbende sket omfordelinger af
postnr. indenfor disse risikogrupper, ligesom satserne er ændret et antal gange.

3) Helt overvejende det historiske skadeforløb (udviklingeni skadefrekvens og
gnst. skade samt store skader).

4) Godt spørgsmål. Mangel på analyseværktøjer, mangel på en entydig vej-
database, mangel på opmærksomhed på værdien af en finere geografisk seg-
mentering og mangel på trusler fra konkurrenterne.

5) Den er helt klar. Vi vil vejsegmentering på et tidspunkt.

6) Ikke så vidt jeg kan vurdere. Vi må i princippet prisætte på grundlag af alle de
data, som kunden afgiver til os.

7) Forsikringsselskabet er organiseret som et GS, med 13 regionale ansvarlige
centre, med hver sin ledelse og ansvar for organisation, salg, administration,
skadebehandling og bundlinie. Produkterne udvikles og prissættes dog cen-
tralt. Giv mig en rigtig postadresse og jeg skal sende jer noget materiale, der
giver et   overblik over koncernen.

8) Ingen.
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9) Vi kan ikke løse opgaven i dag, primært fordi vi ikke har en entydig identifika-
tion af vejstykker, som matcher en „officiel“ vejdatabase. Derved er mulighe-
den for at analysere på dette niveau uoverkommeligt.

MVH

Steen Funck Petersen
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Spørgsmål til Steen Funck Petersen d. 12.10.99, via E-Spørgsmål til Steen Funck Petersen d. 12.10.99, via E-Spørgsmål til Steen Funck Petersen d. 12.10.99, via E-Spørgsmål til Steen Funck Petersen d. 12.10.99, via E-Spørgsmål til Steen Funck Petersen d. 12.10.99, via E-
mail, som opfølgning på svar fra samme d. 11.10.99mail, som opfølgning på svar fra samme d. 11.10.99mail, som opfølgning på svar fra samme d. 11.10.99mail, som opfølgning på svar fra samme d. 11.10.99mail, som opfølgning på svar fra samme d. 11.10.99

Aalborg d. 12. 10. 1999
Til Steen Funck Petersen

Tak for mailen.
Her får du en postadresse, så du kan sende os noget materiale.

Vil du sende forsikringsbetingelserne for familieforsikring med. Vi har vedlagt en
beskrivelse af, hvordan vi forestiller os, at tariferingen skal foregå i fremtiden, og
dermed også hvordan vi vil løse tariferingen i vores GIS.

Vi kunne godt tænke os at få uddybet nogle af svarene.
1. Når du skriver, at det overvejende er det historiske skadesforløb, der ligger til

grund for tariferingen, hvor langt et tidsforløb er der så tale om, går man f.eks.
5 eller 10 år tilbage?

2. Udviklingen i skadesfrekvens, er det udviklingen for en enkelt forsikringstager,
eller er det udviklingen i et helt risikoområde, og hvad menes der med skades-
frekvens, er det antal og art af skader?

3. Gennemsnitsskade, er det den gennemsnitlige sum, der bliver udbetalt?

4. De data, der ligger til grund for ovenstående, er de hentet fra jeres eget sel-
skab, eller gør i brug af alle data inden for forsikringsområdet f.eks fra bran-
cheforeningen?

Vi har snakket med vores vejleder om, i hvilken udstrækning vi har en vejdatabase
til rådighed, og det skulle ikke være noget problem at få et udtræk over et vilkårligt
mindre område.

Derfor er det tilgængeligheden og mængden af data, der skal ligge til grund for,
hvilket område vi skal arbejde med i projektet. Vi vil derfor gerne vide, hvilke data
du evt. kan skaffe, eks. data om indbrud, cykeltyveri etc. se i øvrigt vedhæftede fil.

Det er ikke vigtigt, hvilket geografisk område du kan skaffe „forsikringsmæssige“
data for, bare de kan stedbestemmes på adresseniveau.
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Rykker til Steen Funck Petersen d. 21.10.99 via E-mailRykker til Steen Funck Petersen d. 21.10.99 via E-mailRykker til Steen Funck Petersen d. 21.10.99 via E-mailRykker til Steen Funck Petersen d. 21.10.99 via E-mailRykker til Steen Funck Petersen d. 21.10.99 via E-mail

Aalborg, d. 21.10.99

Hej Steen

Vi vil gerne have bekræftet, at du har modtaget en mail fra os den 12.10.99.

Hvis du har modtaget den, så se venligst bort fra denne mail.

Kan du læse den wordfil, der blev sendt med, eller vil du hellere have det tilsendt
i Adobe’s pdf-format?

MVH.
Gruppe 7.5

Medsendt ovenstående var kopi af E-mail fra d. 12.10.99

Svar fra Steen Funck Petersen d. 22.10.99 via E-mailSvar fra Steen Funck Petersen d. 22.10.99 via E-mailSvar fra Steen Funck Petersen d. 22.10.99 via E-mailSvar fra Steen Funck Petersen d. 22.10.99 via E-mailSvar fra Steen Funck Petersen d. 22.10.99 via E-mail

Jeg træffes ikke på kontoret på følgende dage 18-10-99 indtil 25-10-99.

Jeg besvarer din besked, når jeg vender tilbage.
Referat af tlf. besked d. 08.11.99 til Steen FunckReferat af tlf. besked d. 08.11.99 til Steen FunckReferat af tlf. besked d. 08.11.99 til Steen FunckReferat af tlf. besked d. 08.11.99 til Steen FunckReferat af tlf. besked d. 08.11.99 til Steen Funck
Petersens telefonsvarer ang. anmodning om mødePetersens telefonsvarer ang. anmodning om mødePetersens telefonsvarer ang. anmodning om mødePetersens telefonsvarer ang. anmodning om mødePetersens telefonsvarer ang. anmodning om møde

Vi lægger en besked om, at vi torsdag d. 11.11 og fredag d. 12.11 er på studietur i
København, og at vi gerne vil have et møde, hvis det kan lade sig gøre.

Svar fra Steen Funck Petersen d. 10.11.99 på tlf. -Svar fra Steen Funck Petersen d. 10.11.99 på tlf. -Svar fra Steen Funck Petersen d. 10.11.99 på tlf. -Svar fra Steen Funck Petersen d. 10.11.99 på tlf. -Svar fra Steen Funck Petersen d. 10.11.99 på tlf. -
besked via E-mailbesked via E-mailbesked via E-mailbesked via E-mailbesked via E-mail

Hej.
Jeg har modtaget jeres telefonbesked, men jeg har desværre ikke mulighed for at

møde jer torsdag eller fredag. Jeg skal dog forsøge at vende tilbage med svar på
jeres sp. asap.

MVH
Steen Funck Petersen

Vi er klar over problemer omkring registerlovgivningen og arbejder i øjeblikket
på det problem. Vi har planer om at undersøge, om vi kan få data fra politiet.

MVH
Gruppe 7.5
Landinspektørstudiet
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 13, rum 81
9220 Aalborg Ø
E-mail: gruppe75@bigfoot.com

Vedhæftede fil:Vedhæftede fil:Vedhæftede fil:Vedhæftede fil:Vedhæftede fil:
Formålet med nedenstående figurer er, at forklare hvorledes vi forestiller os at opgaven kan løses. 

Forestil dig at hver lag repræsenterer et tema f.eks. antal af cykeltyverier, indbrud, 
brande osv.  
Antal af brande og tyverier vil være præcenteret med en farveværdi til en pixel, der 
igen svarer til en given adresse. Dette kunne f.eks. komme til at danne et billede 
som det til venstre. Gradueringen af farverne kan være en funktion af afstanden til 
en given risikofaktor. 

Ideen er så, at man ved at tænde og slukke for de enkelte lag (temaer), vil være i stand til at 
vælge/fravælge f.eks. cykelforsikring, selvrisiko osv. Dette gør, at man som forsikringskonsulent 
derved bliver i stand til at lave en individuel forsikring, der tager højde for den enkelte kundes 
individuelle ønsker. 
Når udvælgelsen er tilendebragt vil man så være i stand til at lægge værdierne i de forskellige lag 
sammen, og derved fremkommer der en ny værdi for den enkelte pixel, som svarer til en given 
adresse. Denne værdi er et udtryk for hvor dyrt det vil være at tegne den ønskede forsikring på den 
givne adresse. 

Hærværktema 

 

Brandtema 

Indbrudstema 

Glas & kumme-tema 

Osv. 

Cykeltema 

Samlet forsikrings- 
præmie 

adresse 



Referat af tlf. samtale med Steen Funck Petersen d.Referat af tlf. samtale med Steen Funck Petersen d.Referat af tlf. samtale med Steen Funck Petersen d.Referat af tlf. samtale med Steen Funck Petersen d.Referat af tlf. samtale med Steen Funck Petersen d.
15.11.99 ang. anmodning om møde15.11.99 ang. anmodning om møde15.11.99 ang. anmodning om møde15.11.99 ang. anmodning om møde15.11.99 ang. anmodning om møde

Vi hører, om det kan lade sig gøre at foretage et telefoninterview. Det er dog svært
at følge med hvad angår både forståelse og skrivehastighed, så som alternativ fore-
slår vi et personligt interview med Steen Funck Petersen onsdag den 17.11 eller tirs-
dag den 23.11, begge dage om eftermiddagen. Det aftales at et gruppemedlem møder
i Lyngby tirsdag den 23.11 kl. 14.00.
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Interview med Steen Funck Petersen d. 23.11.99 i Alm.Interview med Steen Funck Petersen d. 23.11.99 i Alm.Interview med Steen Funck Petersen d. 23.11.99 i Alm.Interview med Steen Funck Petersen d. 23.11.99 i Alm.Interview med Steen Funck Petersen d. 23.11.99 i Alm.
Brands hovedafdeling i LyngbyBrands hovedafdeling i LyngbyBrands hovedafdeling i LyngbyBrands hovedafdeling i LyngbyBrands hovedafdeling i Lyngby

Spørgsmål til Steen Funck PetersenSpørgsmål til Steen Funck PetersenSpørgsmål til Steen Funck PetersenSpørgsmål til Steen Funck PetersenSpørgsmål til Steen Funck Petersen

1) Hvordan foregår datastrømmen, fra kunden anmelder en skade, til der foretages statistiske analyse i forbindelse med
tariferingen ?

2) Hvor, hvordan og i hvad bliver disse data lagret ?

3) Hvilke bearbejdning bliver disse data udsat for inden de bliver brugt i forbindelse med tariferingen ?

4) Hvordan foregår  de statistiske analyser ?

5) Hvordan foregår tariferingen ?

6) Er det alle anmeldte indbo/familieforsikringsskader, der ligger til grund for tariferingen, eller er det kun enkelte
kategorier ?

7) I hvilken afdeling foregår de statistiske analyser af skadeforløbene ?

8) Hvordan er denne afdeling organiseret (hvem laver hvad) ?

9) I hvilken afdeling foregår tariferingen ?

10) Hvordan er denne afdeling organiseret (hvem laver hvad) ?

11) Hvor mange medarbejdere er der tilknyttet disse afdelinger ?

12) Hvilke uddannelser har disse medarbejdere ?

13) De historiske skadesforløb, der ligger til grund for tariferingen, hvor langt et tidsforløb er der så tale om, går i f.eks. 5
eller 10 år tilbage ?

14) Udviklingen i skadesfrekvens, er det udviklingen for en enkelt forsikringstager, eller er det udviklingen i et helt
risikoområde, og hvad menes der med skadesfrekvens, er det antal og art af skader?

15) Gennemsnitsskade, er det den gennemsnitlige sum der bliver udbetalt?

16) De data der ligger til grund for tariferingen, er det udelukkende data fra Alm. Brand’s egne kunder, eller er det alle data
inden for forsikringsområdet, f.eks. fra brancheforeningen?

17) Hvordan ser den nuværende geografiske fordeling af de 5 risikoområder ud ?

18) Hvor tit foretages disse analyser i forbindelse med omfordeling af postnumre i de 5 risikogrupper/områder ?

19) Er det muligt at få et overordnet organisationsdiagram over Alm. Brand koncernen, samt et mere detaljeret diagram over
Alm. Brand forsikring?

20) Også gerne et helt detaljeret organisationsdiagram over de dele af selskabet, hvor datastrømmen for anmeldte skader,
over de statistiske analyser, til tariferingen foregår.

21) Hvor mange forsikringssælgere er der i alm. Brand ?

22) Hvilke uddannelse har forsikringssælgerne ?
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passerer ned igennem.Vi har relativt gamle systemer hvor de ældste er fra starten af 80´erne og de er stadig i brug. Det
er vidt forskellige generationer af systemer. Vi har meget svært ved at proppe sådant et workflowsystem ned igennem
selv om vi gerne ville. Det handler om at data omkring en kundes skade bliver registreret i et skadesystem. Hvornår skete
skaden, hvad er det for en police, hvem er kunden, hvad er derkommet til udbetaling, hvad var det for en type skade og
i et begrænset omfang hvad det var for en type genstand der blev røvet? De koder der bliver registreret på de forskellige
ting og sager, er det så muligt at samle op via batch-kørsler og helt ned i records i vores informix-database, der så siden
bliver brugt til analysere på. En record per kunde og en record per sted... Det sidder vores statistikafdeling så og
bearbejder....

I: De systemer i har er fra først i 80´erne og så ikke helt er venlige mere rent tidsmæssigt. Er det noget I arbejder på i
den funktion som I har med systemudvikling. At gøre systemer mere datastrømslinede og måske få udfaset nogle af de
gamle systemer?

S: Det arbejder vi på hele tiden. Det er en langsommelig proces. Meget af det vi laver er baseret på egen udvikling og det
er fordi vi har prøvet at analysere frem til muligheder at operere på en konstant platform, som vi kunne købe. Men det
bliver for dyrt og for ressourcekrævende, til at vi overhovedet kan tro på at det kan løse opgaven. Der findes jo standard-
systemer på verdensmarkedet som en del internationale selskaber kører på. Vi har følt at vores organisation var for lille
og at udviklingskravene var for store til at vi kunne bære det system til Danmark og få det nationaliseret til de standarder
der gælder her. Det var ikke en opgave vi følte at vi havde organisatorisk-power eller økonomisk. Vi bokser videre med
de gamle platforme og forsøger hele tiden at forny de ældste systemer så de kommer op på samme standard og arbejder
så i øjeblikket målrettet på at ensrette brugergrænsefladen mest muligt - på det geografiske og det mere operationelle.

I: Det hele går mod radiobuttons and checkbokses...?

S: Det bliver en grafisk brugerflade - så godt vi nu kan.

I: Som stadig kan det samme..?

S: Det kan stadig kun det samme som de gamle B&W-maskiner nede i maskinrummet...? Det er den ene del af
udviklingen, den anden del er Labtop-delen hvor vi i forhold til vores kundebetjening udvikler nogle type klienter der
er i stand til at håndtere en lang række af de mest nødvendige funktioner meget kundevenligt, kundeorienteret ud på
Labtoppen og så i et dataflow derfra ned til B&W-maskiner. Vi prøver at kapsle det gamle skrammel ind og så nøjes med
at sende data frem og tilbage, når vi skal lave en eller anden form for transaktion. Vi vil gerne køre et eller andet moderne
PC-platform som basis for de fleste kundebetjeningsopgaver.

I: Hvordan lagrer I de data I får ind - du har sagt at I bruger en Informix-database.

S: Vi er fuld med at opbygge et datawherehouse, men det er en lang proces som vi har brugt 3 - 4 år på ind til videre. Det
er først nu at den er ved at være operationel for os. Datawarehouses er jo ikke mere værd end de data der kommer ind.
Så indtil videre får vi ikke mere ud af det end vi har i forvejen. Men vi får en platform vi kan bygge videre på. Den
forventer vi os da en del af. Men vi har ikke haft den i funktion ret længe på nuværende tidspunkt og vi har ikke flere data
i den ... men nu har vi velorganiseret data.

I: Hvilken bearbejdning data har været udsat, inden de bliver brugt i forbindelse med tarifering - du har næsten svaret på
det..?

S: Jeg skal lige vide hvad I mener?

I: Vi mener hvor mange og hvilke arbejdsprocesser gennemløber data typisk, inden at de har været brugt i hele processen
- fra de bliver indgivet af kunden til der kommer en ny tarifering ud af det?

S: En ny prisanalyse mener du? Informix samler via batchkørsler data vi skal bruge til analyseformål,  vi bruger data fra 5 år
tilbage, det er som regel det niveau vi kører med, og de ligger der og hober sig op indtil at jeg syntes at det kunne være
spændende at lave en ny tarifanalyse og prøve at regne ud om priserne rent faktisk stadig holder og/eller at vi bliver
presset til det af markedet hvis konkurrencesituationen ændrer sig, men de gennemløber ingen proces som sådan, de
ligger bare i et wherehouse....uden at blive brugt

I: Og så når der bliver taget en beslutning, så bliver de sendt til statistisk bearbejdning?

S: Præcist, så kører vi et projekt, og så skal der regnes venner.

23) I skriver på jeres hjemmeside at „Regionerne fungerer som små selvstændige forsikringsselskaber, der selv tager sig af
administration og skadebehandling“, hvordan skal det forstås ?

24) Kendes den procentvise udbetaling af beløb til dækning af de enkelte forsikrede genstande (cykler, TV osv.)?

25) Har hændelser en tendens til at gruppere sig (f.eks. hvis der bliver stjålet en cykel eller begået et indbrud, hvordan
afspejler det sig i risiko for naboområde)?

26) Hvordan er firmaets politik mht. efteruddannelse (f.eks. edb-kurser)?

27) Hvor mange anmeldte skader er der på indboforsikringer på årsbasis?

28) Hvor mange kr. drejer det sig om?

29) Hvor stor en procentdel af forsikringskunderne benytter deres indboforsikring på årsbasis?

30) Hvor stort er administrationsgebyret, hvis det ønskes at udvide en eksisterende forsikring, og opkræves dette af kunden?

31) Hvordan vil denne nye beregningsmetode (adresseniveau) påvirke konkurrencen på området?

32) Hvordan vil det nye system påvirke kundesammensætningen?

33) Hvordan er det firmaets opfattelse, at implementeringen skal foregå?

34) Vil det være muligt at kontakte en sælger, for evt. at få dennes syn på anvendelse af systemet ved at foretage en
„prøvekørsel“?

InterviewInterviewInterviewInterviewInterview

I = Intervieweren
S = Steen Funck Petersen
---- = Afbrydelser pga. båndskift mv.
......= Ordene kan ikke tydes på båndet, desuden er der nogle steder sat spørgsmålstegn (?), hvor de er tvivl om ordene er

tydet korrekt. Disse spørgsmålstegn må ikke forveksles med spørgsmålstegn sat efter spørgsmål.

--------------

I: Hvor tingene kommer fra, fra statistikafdelingen - hvilke data i bruger..? Hvordan datastrømmen går fra data kommer ind
og bruger til beregning - hvordan kommer de hele vejen igennem systemet?

S: Alle data kommer fra vores produktionsapparat, fra vores policesystemer, fra kundesystemer, vores skadessystemer, vores
marketingssystemer og hvad vi ellers har af systemer der driver forretningen. Vi definerer undervejs, har defineret
undervejs hvad det er for data der i den sammenhæng er vigtig for os af hensyn til økonomisk rapportering og vi aflæser
regnskabet til analyseformål, hvilke typer data propper vi ind i en „datawarehouse“ - „Informix“-database. Vi har
defineret hvilke form data skal have og hvilke indgangsvinkler skal være mulige. Der bliver kørt en lang række batch-
kørsler på data fra produktionssystemerne. Der ligger ikke et flowsystem inde i midten som alle data passerer ned
igennem og som så bliver fordelt ud i de databaser hvor vi nu synes at de hører hjemme. Der bliver kørt en række batch-
kørsler på data fra produktionssystemerne og de bliver så opsamlet i den her „informix“-database og det er så grundlaget
for en del af den forretningsmæssige ledelseskon..... og for de analyser vi siden hen bliver i stand til at gennemføre.

I: De batch-kørsler som der køres på de informationer I får ind, hvad er der for nogle funktioner, programmer der bliver
udført på de data?

S: Nu bliver du for teknisk...

I: Vi er meget interesseret i.  når kunden anmelder en skade, så siger du I bruger de oplysninger som kunden har angivet
som statistiks baggrundsmateriale til at gå videre med. Og det vi så egentligt gerne vil vide, hvordan kører de data så
igennem systemet? Om de kører ... de indgår i en eller anden statistiks beregning..

S: Du spørger efter et eller andet work-flowsystem. Det har vi ikke. Det er ikke tværgående work-flowsystem som data
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I: Du siger beliggenhed, kundens alder, forsikringssummens størrelse, tidligere skadeforløb, er der andre ting der har
indflydelse ?

S: På selve prisen er der ikke andre ting der har indflydelse, men der selvfølgelig andre oplysninger, altså historisk
skadesforløb har ikke indflydelse på prisen, men har indflydelse på om vi vil acceptere risikoen eller ej, et langt stykke
hen af vejen, og/eller om vi vil gøre det på skærpede vilkår, dvs. at stille krav om tyverisikringsforanstaltninger eller
nogle andre vilkår, men det er ikke en egentlig prisparameter i dag. Det kunne det sagtens være, men det er det ikke.

I: Kunne man forestille sig, at de her skærpede betingelser, som du siger, at det måske var nogle som kunden kunne vælge
til selv for at få et nedslag ?

S: Ja, det får han sådan set også i dag, der er nogle muligheder for nogle risikorabatter, hvis du har installeret tyveri-
sikringsanlæg f.eks. så kan du få en rabat, hvis du har installeret en vandalarm (vandskadeovervågning, der lukker for din
vandtilførsel, hvis der sker noget med f.eks. vaskemaskine, således at skaderne begrænses ganske massivt....)

I: I den forbindelse med f.eks. udbetaling på vandskader, f.eks. ved brand er det ofte at slukningsskaderne er større end
skaderne forårsaget af branden, bliver de skader dækket af vandskade dækningen eller af brandskadedækningen ?

S: Af brandskadedækningen.

I: Er det alle anmeldte indbo- eller familieforsikrings der ligger til grund for tariferingen eller er det kun af enkelte
kategorier ?

S: Det er alle de kategorier som familieforsikringen omfatter, det er i princippet de klassiske vandskader, brandskader,
tyveriskader, men selvfølgelig også de andre dækningsområder, altså ansvarsskader, rejseforsikringsskader... Det er jo
pakker, fasttømrede pakker.

I: Hvilken afdeling foregår de statistiske analyser og skadesforløb..

S: Statistikafdelingen, det er dem der opsamler data og analysere...

I: De to der sidder ned i butikken, sidder de og sælger forsikringer nu?.. Er det sådant at jeg kunne få lov til se den
brugeflade de arbejder med? Det er jo noget af det vi arbejder på..

S: Sagtens..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S: Statistik - organiseret. Det sidder en ansvarshavende chefaktuar, der leder og har en håndfuld.. to aktuarer, en statistiker
og en studerende, aktuaruddannelsen...

I: Hvad er forskellen på aktuar og statistiker i den sammenhæng.?

S: En aktuar er specialiseret i forsikringsmatematik hvor en statistiker dækker statistik på et andet felt. Aktuaruddannelsen
er utroligt krævende, der kommer gode matematikere ud af den.... Statistikere med erfaring indenfor forsikring er også
gode ud rent forretningsmæssigt men der er et lovgivningsmæssigt krav om at der skal være en aktuar ansat i et
forsikringsselskab, en ansvarshavende aktuar, der skal ligge navn til metoder og principper til regnskabsafdelingen

I: Aktuarer og statistikere står også for regnskaber og ikke kun for beregninger..

S: De laver uhyggeligt mange økonomiske nøgledata til vores økonomifunktion, de beregner mange tal og størrelser til
hensættelser, skader vi ved der er sket men endnu ikke er anmeldt, beregner modeller for det vi kalder afløb, vi får en
anmeldt skade der er beregnet til 1000 kr., hvis der er risiko for at den vil blive genoptaget og der kan komme unødige
krav..

I: I hvilken afdeling foregår tarifering? Det har vi vist været inde på før.. Ved interaktion med statistikafdelingen og så
kontoret her.. og de lokale afdelinger?

S: Når jeg har sat priser, så starter jeg et kommandoraid fra Aalborg til Sydsjælland og justerer i nogle udstrækning efter
den lokale konkurrencesituation. Vi gennemgår uheldspunkterne igennem, metoderne, hvordan priserne er sat og

I: Det er det I kalder et projekt ? Så regner statistikafdelingen på det, og sender det tilbage ?

S: Ja, så sender de det op, og så vil de typisk gøre det, at de aktuarer og statistikere, der sidder derovre, de sidder og laver
modeller, og når modellerne er kommet op og stå, så sender de tallene ned til mig, og så sætter jeg prisen afhængig
af det man kunne kalde risikopræmien som man skal, hvad skal de forskellige ting koste, afhængig af en kalkulation
baseret på de omkostninger der bruges med at sælge og administrere den type forsikring vi har fat i. Den profit vi skal
have ud af det, forventer at få ud af det, den konkurrencesituation vi står overfor, hvad er „markedsprisen“ hos de spillere
vi er oppe imod. Det er primært de faktorer der indgår.. Det er virkelig bagudrettet, hvad med fremtiden - der må vi
kigge på nogle tendenser og vurdere om udviklingen trækker i den ene eller anden retning. En del beregnes på det
materiale vi har, har det flyttet sig over 5 år eller over 4..3..2..1 og hvad peger det på kontra de ordental vi har fået fra
politiet og/eller vores brancheforening. Kombineret med en række andre småfaktorer, som vi kunne vælge og ligge vægt
på. Eksempelvis om der i et givet geografisk område er kommet en ny stor narkobehandlinginstitution, så tager vi også
det med i betragtning. Vi får lige markeret at  her er der en behandlingsinstitution med 150 vilde, røveriske narkomaner
hobet op i et lille kommunesamfund. Det kan vi godt forudse...

I: I laver en model af skadesudviklingen eller risikoen og så prissætter i bagefter... hvad skal den risiko som vi og kunden
er udsat for her koste..

S: Ja, hvad skal den koste kunden.. Så må vi ligge nogle omkostninger og profit ovenpå og vi må skele til den markeds-
situation vi befinder os i.. Ofte er det jo sådan at konkurrenterne på det her marked tager forskellig præmie for den
samme risiko. Det kan undre hvis alle gør det vi gør, beregner risikoen efter de samme principper/metode, så burde der
være uendelig lille forskel - der er der bare ikke. Forklaringen er selvfølgelig at der bliver brugt vidt forskellige værktøjer
og metoder til at sætte priserne på og at de forskellige selskaber har vidt forskellige datagrundlag at arbejde på. Nogle
har store og andre små datagrundlag, nogle har gode og andre har dårlige analytikere. Kvaliteten af de værktøjer de
bruger. Nogen gør det bare, gør det hyppigt og andre gør det sjældent. Nogen har meget grove måder at prissætte på
... den gamle forsikringstanke - en for alle og alle for en, så ens som muligt på tværs, andre kører meget mere
differentieret.

I: Hvordan foregår statistiske analyser?

S: Modeller og tal fra databaserne bliver skabt i og af statistikere. Hvis der en parabelsammenhæng, så er det den model
de bygger op. Hvis der er andre lineære sammenhænge, så er de modeller og formler de bygger op. Vi drøfter
metoderne sammen. En ting er at lave modeller, en anden ting er at det er godt at parre det man har lavet med praktisk
erfaring. Der er mange muligheder for at falde i. Man kan tro på nogle sammenhænge, men ofte begår statistikkere også
nogle grundlæggende fejl, når de kigger på deres tal og ser deres formler og sammenhænge. Men overser en eller
anden form for udvikling som praktikeren så kan supplere med og så får vi os skudt ind på hvordan vi skal angribe en eller
anden problemstilling. Så leverer de tallene til undertegnede og det er i form af et regneark med de data jeg har
efterspurgt og så bruger jeg dem som grundlag for min beslutning kombineret med andre oplysninger som konkurren-
ternes priser, behandlingsinstitutionerne placering osv.. og så analyse af konsekvensberegninger..

I: Så i verificerer modellen og prisfastsættelsen til sidst ?

S: ja, så kører vi hele vores bestand igennem på det nye grundlag, prissætter hele bestanden og ser hvad der kommer ud

I: Så regner i på om det holder ?

S: Præcist

I: Det med prisfastsættelsen, det har jeg forstået som det der bliver betegnet som tariferingen ?

S: Jo, jo, joe, tariferingen er noget der foregår, hver gang vi tegner en ny forsikring kan vi sige, ind med kundens data, så
bliver prisen regnet ud..., det er det vi kalder tarifering. Det vi snakker om her, det er mest tarif, det er det vi kalder pris-
eller tarifanalysen.

I: Det er så det vi har spurgt om spørgsmål nr. 5 ?

S: Ja, for selve tariferingen, i vores verden/terminologi er det noget med hvad det er for faktorer, vi bruger til at sætte en
pris, forsikringssummens størrelse, den geografiske beliggenhed, kundens alder og hvad vi nu vurderer.
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S: Nej, det kan man bestemt ikke sige, overhovedet ikke, der er en grund til at der ikke er udviklet proffesorater på
Københavns Universitet udi forsikringsadministration, og det er muligvis fordi, det ikke er så kompliceret, at alminde-
lige begavede mennesker med en fornuftig uddannelsesmæssig baggrund ikke vil kunne sætte sig ind i det, ......altså
jeg tror der er noget tradition og historie i at selskaberne igennem mange år har uddannet folk selv, de har den her
famøse forsikringshøjskole, som de har postet mange millioner i, og det er meget teknisk, fagorienteret uddannelse
mere end det er en analytisk eller anden tilkant til feltet, i den forståelse hvordan forsikringsproduktet fungerer, hvad det
dækker, hvorfor de skal gøre det på den måde, selvfølgelig også en del omkring projektledelse, projektarbejde,
forretningsmæssig forståelse for hvordan man prissætter, men dermed ikke være sagt at en baggrund for en handelshøj-
skole eller universitet ikke ville ligeså tilsvarende.

I: Er forsikringshøjskolen en fælles højskole for alle forsikringsselskaber ?

S: Ja, det er det.

I: Taler vi om 5 eller 10 år, når vi taler om det historiske skadesforløb, der ligger til grund for tariferingen ?

S: Vi kikker 5 år tilbage, vi har ikke data......

I: De data i har lagret i jeres Informix database, bliver de batchkørelser slettet, når de er mere end 5 år gamle ?

S: Nej, det gør de ikke, men problemet med de her ting er, at for det første har vi ikke historiske data, der går ret meget
længere tilbage, for det andet har principperne for organisering af data dengang været helt anderledes, så det er svært
at skulle prøve at analysere på de historiske data, der går længere tilbage end 5 år, og så forsøge at få konsistens i det,
i forhold til data der er yngre, der er sket for mange principændringer og dokumentationen af data er simpelthen for
ringe.

I: Vil man i fremtiden, når data er organiseret bedre, så gå over til at bruge 10 år tilbage, eller er det mere sandsynlig stadig
at holde fast ved de 5 år ?

S: Det er et spørgsmål om religion her, hvad man syntes hvad man tør lægge vægt på, hvis du spørger mig tror jeg at 10
år gamle data er utidssvarende og afspejler den fremtidige risiko så dårligt, at man skal passe fantastisk meget på at ligge
særligt meget vægt på dem, situationen var for 10 år siden, at befolkningssamsætningen skifter hele tiden, kriminalitets-
rationen skifter hele tiden, en lang række faktorer der har indflydelse på skadeudviklingen skifter hele tiden, og jo
længere man går tilbage jo mere er det utidssvarende data... der kommer ud i den anden ende, og så sætter du en pris
der i princippet er begravet i stenalderen og du får så en udvikling der ..... og den ser muligvis helt anderledes ud. Så
nye data som overhovedet muligt, men vi skal selvfølgelig have en vis masse og en vis udvikling for at kunne tro på at
vi får afspejlet nogle tendenser der går i den ene eller anden retning, men man skal nok passe på med at tro på .... gamle
data til at.....

I: Udvikling i skadesfrekvens, er det udvikling for en enkelt forsikringstager, eller om det er udviklingen i et helt
risikoområde, og hvad der i øvrigt menes med skadesfrekvens, om det er antal eller om det er antal og art eller om det
er art af skade ?

S: Det kan være både og, altså skadesfrekvens er hyppigheden, og det er hyppigheden pr.police eller pr. dækning på
policen. Dvs. en familieforsikring kan man forestille sig bestå af et antal dækninger eller et antal forsikringer. En
almindelig familieforsikringdækning, og så kan man forestille sig udvidet med forskellige muligheder, dækning for
anden pludselig skade, elskadedækning og andre ting og sager, og så kan man knytte skaderne til de forskellige
dækninger, så kan man regne hyppigheden ud pr. dækning. Altså det gør man så, det gør vi også, men det er klart at når
man kikker på det store overordnede billede, så knytter vi frekvensen til policen, her er en familieforsikring, hvad er
skadehyppigheden på familieforsikringer med den dækningssammensætning kontra med den dækningssammensætning
kontra med den dækningssammensætning og hvor mange har vi så i de forskellige der nedad og hvor meget betyder det.

I: Så skadefrekvensen knytter sig til en enkelt police, den knytter sig ikke til et produkt f.eks. ?

S: En police er et produkt.

I: Jeg har opfattet det som være til en forsikringstagers police

S: Jae, men hvor er forskellen ?

gennemgår de lokale forskelle. Det flytter priserne en lille smule..

I: Den pris der bliver fastsat er ikke ens for alle 13 regioner?

S: De 13 regioner har et geografisk område de dækker, de priser vi sætter knytter sig til det geografiske område med måske
20 postnumre. Så der er en indbyrdes pris for hver postnummer.

I: Den statistiske bearbejdning der foregår og som til sidst ender i en prisfastlæggelse, den er inddelt i enkelte
postnumre? Man kan fastsætte en pris for hvert postnummer?

S: I princippet ja. indtil i dag har de fleste forsikringsselskaber gjort det på den måde, at man definerer et antal prissatser
eller tarifområder, og så knytter man postnumrene til den pågældende pris, man kan så flytte postnumrene rundt, hvis
vi har 5 priser, så knytter man postnumrene til, dem kan man så flytte rundt på, hvis man finder et godt argument for det.

I: Vi talte med Topdanmark på et tidspunkt, de havde et godt argument for næsten ikke at optage kunder i Esbjerg.

S: Ja, det kan jeg også godt få øje på. Det er primært inden for Esbjerg, der er en udfordring.

I: Hvordan den afdeling, hvor tariferingen er opdelt ?

S: Det er den lille gruppe af mine folk, der er ikke meget flapsihapsi i det, vi er en meget decentral organisation, vi sidder
meget få mennesker, der prøver at holde trådene sammen her, så har vi selvfølgelig en opgave med holde styr på om de
så også ren faktisk også gør det derude i landet, på den måde har vi vagthavere på???, det har vi selvfølgelig et ????system
til at hjælpe os med, og de regler og revalidering af det det er effektivt, og resten af det er en form for controller, hvor
vi får nogle rapporteringer på alle de afvigelser de foretager dem, nogen gange er det OK at de bruger deres egen
metoder, det har vi så et system, hvor vi samler ????, hvis frekvensen på afvigelserne bliver for høj, så flipper vi ud.

I: Det er afvigelser i form af at sælge billigere forsikringer ? og det kan regionerne gøre med en vis fejlmargen, det har
de tilladelse til ?

S: Ja, det er det der ligger i det princip, vi har med de her 13 forskellige selskaber, at i en vis udstrækning har de
kompetence til at indgå en gruppeaftale eller alliancer med virksomheder, sammenslutninger eller foreninger eller hvad
der nu kan være tale om, og der kommer så nogle produkt og/eller pris??? ud af det, og det går vi så ind og reviderer.
controllersystemer

I: Hvor mange medarbejder er der tilknyttet til den her afdeling ?

S: Der er i princippet tilknyttet 5 + ???centerets medarbejdere, men de ligger lidt uden for, det primære her er..

I: Det er fordi de hører ind under det resortområde som du sidder for ?

S: Præcist

I: Så der er altså Callcenteretets medarbejdere og 5 medarbejdere her og statistikafdelingen de hører ikke herindunder ?

S: Nej, de er organiseret over i vores Liv, det er pamperne???? derover.

I: De 5 medarbejdere der er tilknyttet den her afdeling, hvilken uddannelse har de ?

S: Den helt klassiske forsikringsmæssige baggrund, de har været hele bølgen igennem, med vores interne uddannelse
med den forsikringstekniske uddannelse som forsikringshøjskolen tilbyder ovenpå, og så suppleret med den erfaring
som de har opsamlet med deres arbejde og virke i forskellige områder.

I: Så de er uddannet som forsikringssælgere eller ?

S: Jah, nej, som alt overvegene hovedvægt så har de været, i gåseøjne, været korruptionsmennesker????? i policeafdelinger
eller skadeafdelinger på et eller andet tidspunkt i deres karriereforløb, eller kan have siddet ude i en region og været
kundebetjener og vi har så suppleret med noget projektuddannelse og noget ret internt uddannelse, og så har de ellers
samlet erfaring op fra de opgaver....Der er ingen akademikere, det er kun intern uddannelse.

I: Får man bedre kvalifikationer ud af det, end ved at tage eksterne uddannede ind ?
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Det er noget af det arbejde jeg har arbejdet med de sidste par måneder, jeg har håbet på at vi kunne komme derned med
de data vi har og med de værktøjer vi har. Der har vi så et problem med den måde vi registrerer vejstykker på, den har
ikke historisk set været hensigtsmæssigt, vi har svært ved at køre den sammen med kort og de analyseværktøjer for at
komme rundt. Indtil kører vi med finere end postnummer-model hvor vi arbejder med 5 områder, 5 tarifområder, og der
vil vi så få den ned på 45 områder. Det er kun et lille skridt videre, men heller ikke mere.

I: Så må vi se om vi kan bidrage med nogle ideer til mulige løsningsforslag? Næste spørgsmål gik på den gennemsnits-
skade, der blev oplyst i en af de mails du skrev... Vi ville gerne høre om det var den gennemsnitlige sum, der blev
udbetalt?

S: Ja

I: Skade bliver opgjort i hvad koster det forsikringsselskabet..?

S: Ja, hvor mange kroner kan man udbetale per anmeldt skade.

I: Om de data, der ligger til grund for tariferingen er det fra Alm. Brands kunder eller er det data fra forsikringsområdet,
brancheforeningen?

S: Dem bruger vi alene til at se tendenser, som vi så efter bedste evne at bygge ind i vores model, men det er ikke
sammenkørte data på nogen som helst måde.

I: Modellen bliver lavet med batch kørelser fra egne kunder, og så bliver brancheforeningens data

S: Præcist, resten med håndkraft.

I: de bliver brugt til at verificere ?

S: Ja, eller måske finjustere, men mest for at bekræfte eller afbekræfte tendenser

I: Vi har talt med en lokalafdeling i Topdanmark, der fik vi et kort over deres bilforsikringer, som de deler ind i 3
risikogrupper, der kunne man se de enkelte postnumre, og hvilken risikogruppe de ligger i, og det knytter sig lidt til det
næste spørgsmål. Hvordan er den geografiske fordeling af de 5 risikoområder i har for indboforsikring ?

S: Du får en kopi

---------

S: .....der er en god portion selvjustits og folk snakker, og de ved præcist hvor tingene skal.....de ved hvis rødder..., og folk
kommer heller ikke væk fra øen i ligeså hastig tempo, som andre steder, de kan ikke bare forlade den, de bliver nød til
at vente på næste færge, ofte har man temmelig god tid til at få hanket op i vedkommende, ved færgelejet eller ved
færgeankomst i den anden ende, og det er der det sker, der er en god portion selvjustits, det holder frekvensen nede.

I: Hvor tit foretages analyse i forbindelse med omvurdering af de fem risikoområder ?

S: 1 gang om året. Det er ikke ensbetydende med at der sker ændringer, men der laver vi et review på tingene.

I: Vil det også sige, at de her 5 risikoområder, før talte vi om at når i foretager statistiske analyser på de her batch kørelser
i har kørt i jeres database, dem foretager når i mener der er sket en udvikling, der betinger at nu regner i dem igennem
igen, bliver det så ud over den her ene gang om året revideret for de 5 områder, eller er det kun prisen der bliver udviklet
på den her måde ?

S: Nej, du kan sige på de nuværende 5 områder, der har vi gjort det, at vi tager måling på dem en gang om året, kører sådan
en talmæssig opgørelse af områderne under et, de postnumre der ligger i område 5, hvad vi nu får fat i, hvordan har
udviklingen været på dem, de enkelte postnumre, er der noget her der betinger at nogen af dem skal flyttes, op i en dyre
prisgruppe, eller i en lavere prisgruppe, hvordan har skadesfrekvensen udviklet sig, hvordan har hele forløbet set ud i den
periode, og det kører rent standard.......hov der er nogen der skal kikke nærmere på, dem piller vi så fra.

I: En gang om året der kan det enkelte postnummer rykke op eller ned i tarifområdet ?

I: Det vi har forestillet os, det er at man med skadesfrekvens måske samlede op og sags antal af arterskader, antal af
cykeltyverier i hele landet eller i 9000, men det som jeg hører nu, at når det er koblet til en police, så er det antallet
af cykeltyverier for en kunde. Det som vi f.eks. kunne lede efter til brug i vores projekt, det er hvis man skulle lægge
skadesfrekvens til grund for nogen udregninger, så kunne vi beregne udregningerne for en kunde, men der er vi nød til
at tage flere data ind, end bare for en kunde. Der vil spørgsmålet så være om det er en kundes cykeltyverier som vi skulle
ligge til grund, jeg har f.eks. ikke fået stjålet nogen cykler, så kan man sige at der er sandsynlighed for at du får det, for
du har aldrig fået det gjort før, på et tidspunkt får du det nok, eller du får det ikke for du er god til at passe på din cykel,
eller man kunne sige at du bor i Aalborg, og i hele Aalborg er der stjålet så mange cykler, der bliver stjålet så mange
om året, og sandsynligheden for at din bliver den næste er så stor.

S: Ok, ja nu kan jeg følge dig. Så må jeg sige at der er vi nok rimelig primitive indtil videre, fordi der kører vi jo på
geografisk område, og vi differentiere ikke på den enkelte kundes sandsynlighed, og det gør vi ikke fordi hele vores
prissætning er baseret på parametre, der er knyttet til et område og ikke til en kunde, der er meget få parametre, der
knytter sig til en kunde, det er .....som alder...., hvis du er gammel nok får du rabat.

I: Hvorfor gør du det ?

S: Det ved vi faktisk ikke, vi kan bare se at din skadesfrekvens og din gennemsnitsskade er lavere, end hvis du ikke tilhører
den kategori af borgere, og så er der 17.000 forklaringer på det, en af forklaringerne på det kunne være at du f.eks. ikke
har nogen cykel, men vi ved det ikke. En anden forklaring kunne være at cyklerne aldrig ikke kommer ud af skuret eller
at de er så gamle så de alligevel ikke bliver stjålet, eller at hvis de bliver stjålet ikke kommer noget erstatning til
udbetaling, fordi..... eller at ældre mennesker bare passer bedre på deres ting, eller at ældre mennesker pr. definition
er meget mere hjemme end unge mennesker.   ......Der er større tilbøjelighed til at mindst en i husstanden er
pensioneret, derfor er risikoen for at der bliver begået indbrudtyveri eller andre tyveri i dagtimerne reduceret voldsomt,
nemlig til den halve time hvor fru Jensen drager ned til Netto og handler en 1/2 l kernemælk. Men alle disse faktorer
kender vi, vi kan bare se oppe i THC på de der meget grove data vi har, at uanset geografisk område, så har alder
betydning både de unge og de ældre. Vi kunne selvfølgelig også ligge til grund at ældre mennesker snyder mindre end
unge, men vi ved det ikke, vi kan bare se resultatet og der er stor forskel.

I: Med hensyn til at der er meget få data der knytter sig til en kunde f.eks. alder, det vi vil gøre er at knytte en bedre
geografisk beliggenhed til skaden, for på den måde at kunne geografisk stedfæste skaden og så få lavet en anden type
model af skadesbilledet for et givet område, og på den måde at kunne indplacere kunden med dennes bopæl i dette
skadesbillede, og på denne måde at kunne vurdere hvor meget han koster for forsikringen at have, knytter der sig så nogle
data til skaden, f.eks. adressedata, lagre man dem ?

S: Vi har adressedata på kunden. Når man tager fat i en familiesag, så har den et forsikringssted, det er dens fysiske
beliggenhed, og langt de fleste skader knytter sig til dens fysiske beliggenhed, det gør cykeltyverierne selvfølgelig ikke
f.eks., kunden kan bo i et postnummer udenfor Århus, men han cykler ind og stiller den ved Århus centralhovedbanegården
hver morgen, så stiller vi os selv det spørgsmål, er det så et godt postnummerområde det her ude eller er det ikke. ja,
for den her præcise kunde, der cykler derind hverdag, der er det skidt, og for kunder med en anden adfærd er det
formentligt et fabelagtig lukrativt område, men når vi vurderer det i dag, så kikker vi bare på de mennesker der bor der
og de skader de anmelder, og så knytter vi de alle de skader til det postnummer. Så vi binder ikke en skade op på hvor
den er sket....

-----------

I: .....den adresse man kobler til skaden er så kundens adresse, kunne man så forestille sig at den kunne bruges til en finere
segmentering i forbindelse med at modellere risikoen ?

S: Ja for helvede, så vil jeg ned og snakke om en vejdatabase, så er vi på vejniveau går jeg ud fra når du spørger sådan.

I: Vi tænker finere end det. Vi tænker på grids af 25m x 25m. Det er sådan at vi med vores systemer kan lave det vi kalder
omkostningsbestemte overflader, hvor vi kan tildele pixels i et bitmabbillede i en værdi svarende til f.eks. en risiko, som
kan beregnes på baggrund af forskellige faktorer, og der kan man godt lave nettet mindre en 25m x 25m, men jo mindre
man laver dem, jo flere pixels kommer der, og jo mere regnekraft skal man bruge. Men ved hjælp af f.eks. en vejdatabase
vil man kunne gå ind og få en position og så få en pixel ud med en værdi, og på den måde mener vi godt at vi kan komme
under en hel vej.

S: Når jeg siger en vejdatabase så mener jeg vejstumper, stykker. I princippet ned til et nummer, en matrikel, that´s right...
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S: Man kan godt forklare det, men gruppen der reagere på den måde her, de er ikke rigtig modtagelige for den type ...

I: Hvis man ændrede modelleringsmetoderne, f.eks. på den måde som vi kunne forestille os at gøre det, tror du så det
ville blive nemmere eller sværere, eller ville der ikke være nogen forskel i hvor let det vil være at forklare kunder og
overbevise dem at det var en god ide at de skulle gå op eller ned i præmie ?

S: Udgangspunktet er at der er ikke nogen kunder der syntes, at det er en god ide at gå op i præmie, og jo finere
modellering, jo større gruppe vil gå op, henholdsvis ned, det kan ikke være anderledes, så det giver en udfordring, men
et eller andet sted må man jo bare sige, at det der er bedst til at modellere, vinder i det lange løb, for han får jo ikke...
mod sig. Jo finere modellering, jo flere kunder vil fjerne sig fra midtpunktet, og jo flere vil blive påvirket, og det er helt
fint, hvis man er ny på markedet, og man har sådan nogen kommunikationsmæssige udfordringer, hvis man har et stort
.... der bliver ramt af det her, sådan er det bare.

I: Men, det som spørgsmålet gik på, det var om andre måder at foretage den her prisfastsættelse på, om den kunne hjælpe
til at overbevise kunderne om at det man har gjort er rigtig ?

S: Det retfærdige i princippet ?, Det kan man jo godt, men et eller andet sted deruder, der er der et markedet og nogle
konkurrenter, og hvis de gør det anderledes, så vil de pågældende kunder jo uanset, hvor retfærdig det er eller ej, kunne
søge derhen, hvor modelleringen er grovere, og hvor de får en fordel ud af det, og hvis der er noget der er dyrt i denne
verden, så er det at skaffe nye kunder, det skal man også have med ind i billedet, en mistet kunde er uendelig dyr at
genanskaffe, så derfor er mange selskaber meget tøvende med at gå ud at varsle ændringer over for deres kunder, fremfor
bare at lægge en ny tarif indenfor nytegning, altså hvis kunderne ...tager med at de ændre sig, bliver skilt eller flytter
eller foretager nogen andre naturlig -.

--------------

S: Der er ca. de 100 frontsælgere, som vi kalder dem, dvs. det er medarbejdere, der sidder i front ude på vores kontorer,
og som både telefonisk og fysisk håndtere de kunder, som kommer i butikken, og så har vi ca. 250 assurandører.

I: Assurandører tager ud til folk ?

S: De tager ud til folk, de tager sådan set også folk, der kommer på ind på kontoret, og holder møde med folk på kontoret,
men er ofte udfarende. Men sælger faktisk også en del pr. telefon.

I: Forskellen på frontsælgere og assurandører ?

S: Det er det udfarende.

I: Frontsælgere bliver på kontoret og sælger forsikringer fra stolen af, og assurandørerne tager også ud og sælger også fra
stolen af

S: Præcist.

I: Er der uddannelsesmæssige forskelle også ?

S: Ja, det er der sådan set, endda temmelig stor. Assurandørerne er gennem et meget fastlåst uddannelseforløb, og ender
med at blive det vi kalder eksaminerede assurandører. En cand? assurandør uddannelse på forsikringshøjskolen. Front-
sælgerene gennemgår ikke den samme uddannelse, men en sammenstykning af forskellige komponenter fra forsikrings-
højskolen, både faglige og adfærdsmæssige uddannelse programmer, kombineret med det du selv har i skuffen fra de
forskellige.., de gennemgår et, skal vi kalde det et ensartet uddannelsesforløb, men på et andet niveau.

I: Det er fastansatte mennesker allesammen, der gennemgår en eller anden uddannelse, og som bliver i det job, det jeg
tænker på om det var ligesom der er nogle aviser der ansætter studerende til at side og sælge ?

S: Nej, det er fastansatte uddannede mennesker, der er beskæftige.- Forsikringssælger har vidt forskellig baggrund, fra
herreekviperingshandler til politibetjente, til akademiske baggrunde, jeg tror at vi dækker hele spektret fra den ene ende
til den anden, og oven på det får de så en overbygning, så de kan komme ud som eksamineret assurandør i den anden
ende, det er en forudsætning for fastansættelse..., de skal simpelthen have bestået...

S: I princippet, eller man kan hæve prisen på et helt tarifområde, hvis det simpelthen ikke hænger sammen, hov siger vi
så, de er sådan set indplaceret i det rigtige tarifområde, der er ikke belæg for at hæve det op med 4- eller 500 kr. til
tarifområde 2 eller 3, men vi hæver simpelthen prisen på det tarifområde med 10 %, eller hvad der skal til.

I: Når i så siger, at nu er det tid til at foretage en ny statistisk modellering, og så derefter en prisfastsættelse, vil i så efter
at i har lavet den prisfastsættelse for de 5 områder omorganisere de postnumre, som hører ind under de enkelte områder,
i forhold til hvordan det er blevet beregnet på de enkelte områder - på samme måde som i vil gøre en gang om året -
med evt. at flytte ?

S: Det er et godt spørgsmål, man kan sige at det rigtige udgangspunkt et til enhver tid at tage samtlige de forsikringer du
har, og så proppe ind i den nye model, og sige kære kunde i går var din pris en og i morgen en anden, for nu har vi regnet
forfra igen, og så er det at nogen af os bliver tøsedrenge, fordi at vi en række sammenhænge har været nervøse for, at
ændre en hel portefølje på engang, op eller ned for den sags skyld, med den blotte omstændighed at vi er ude at
kommunikere de her ting med vores kunder, og flytte dem rundt, og de betaler en anden pris for det samme produkt,
skaber altså en del turbulens i sådan en portefølje, så vi har valget mellem at gøre det, det er den ene mulighed, den
anden mulighed det er at nøjes med at røre de kunder, der rent faktisk får en fordel ud af det, og den sidste mulighed
det er at lade dem ligge, og så lade den nye model være en ren ny tegningstafif for nye kunder, og så færdig arbejde,
og så blot orientere vore bestående kunder om, at vi har ændret princip, og de er selvfølgelig velkommen til at kontakte
os, hvis de vil have regnet deres produkt på det nye grundlag.

I: Så det vil sige, at de tre principper du nævnte her - man kunne godt forestille sig at man ville vælge et af dem også til
- hvis nu f.eks. det vi sidder og laver projekt om eller hvis man fik lavet en ny måde at modellere det her med risiko og
priser på, som vil være til kraftig fordel for nogen kunder og til kraftig ulemper for nogen andre, så kunne man godt
forestille sig at man valgte at differentiere, og sige vi syntes at i skulle beholde jeres gamle forsikring, og vi syntes at
i skal skifte, eller vi vil bruge det nye på nye kunder og - ?

S: Man kan gøre det efter uendelig mange principper, man kunne også vælge at gøre det på baggrund af en kundeuet? og
sige, jamen hov, de bedste årskunder, hvis de kan få en fordel efter det ny princip, så får de det, tager simpelthen og laver
en ....den bedste tredjedel af vores kunder -

I: Den bedste tredjedel, det er dem der får udbetalt mindst ?

S: Ja, det er ... en kombination af levetid og skadesudvikling og den præmie den pågældende kunde betaler, hvis man
regner værdien ud på kunder, de største bidragsydere, dem vi nødigst vil af med, dem bringer vi ind i det nye lukrative
.. og resten lader vi ligge, altså man kan vælge syttentusinde  forskellige principper for det her, det eneste man ved og
vi ved, det er at når vi begynder at røre i gryden her, så opstår der to scenarier, det ene er de kunder der skal betale mere,
de bliver en lille smule skuffede, og en stor del af dem vil undersøge markedet, for at finde ud af om det ikke er på tide
at skifte leverandør. Dét syntes vi som udgangspunkt ikke er spor sjovt. Det andet scenarie, det er at de mennesker der
får sat præmien ned, de deles op i to grupper, den ene gruppe de bliver glade for det, og siger at det var da en positiv
overraskelse, og det var da rart, og den anden gruppe, de siger følgende: „okay, nu har jeg været kunde her i 15 år, og nu
har de fundet ud af at jeg har betalt for meget i præmie i alle disse 15 år, fordi hvordan skulle de ellers kunne sætte prisen
ned fra de nuværende 1000 kr. til kun 800, jeg vil have penge tilbage for de sidste 15 år, de skal ikke tage røven på mig“.
Tro mig eller ej, men præmienedsættelse giver mindst lige så mange negative kunderreaktioner som præmieforhøjelse
gør, der bliver skabt turbulens i kundemassen og derfor er vi altid meget nervøse for og gå ind og tage de fulde
konsekvenser af de handlinger vi .. på tarifen, og ofte så gælder det ved ...primært bruger den som nytegningsværktøj,
sekundært som saneringsværktøj ... og tager de dårligste kunder og tvinger dem over på den højere prissættelse, og så
kan man så vælge, helt afhængig af hvor meget is man har i maven, og tage hele eller dele af de øvrige kunder med også.

I: Hvor svært, eller hvor let er det at forklare de kunder som bliver utilfredse med en lavere pris, eller en højere pris, hvad
grundlaget for at de lige pludselig er gået 200 kr. ned i præmie ?

S: Det er meget svært, at kommunikere, vi kan selvfølgelig godt skrive til kunderne, at nu har vi regnet risikopræmien ud
for de seneste 5 år, og den ene ting vi har gjort ..., og den anden ting vi har gjort det er at den meget grove model vi
har haft indtil nu, med de der 5 tarifområder, den har vi forfinet ud til 40, og det betyder at vi kan lave en meget mere
præcis prisfastsættelse for dig, og det bliver så billigere for dig. Aha, siger kunden så, men det betyder bare at den der
grove prissættelse i har haft indtil nu, den har tvunget mig til at betale 15 år gange 200 kr. for meget i præmie, og dem
vil jeg gerne have tilbage.

I: Men kan man forklare sådan en kunde, at man ikke har haft mulighed for at prisfastsætte bedre end 5 grupper før i tiden,
og vil han acceptere det ?
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og hvorfor så det, jo i bunden der kommer man hurtigst væk, og i toppen kan man, hvis der kun er en lejlighed pr. etage,
arbejde uforstyrret fordi der ikke kommer folk op og ned af trappen.

I: Det vil sige at hvis man vil vide noget om hvordan indbrudsstatistik fordeler sig på etager, så skal vi nok have fat i
politiet?

S: Jeg ved ikke om vores egen organisation har lavet noget omkring det der, vi har ikke noget her i butikken.-... Vi laver
forskellige undersøgelser en gang imellem, som dukker op ad hoc, det kan være fordi politiet har taget initiativ, eller
fordi andre har taget initiativ, så vi er langt fra de ....., der findes sådan en branchestatistik .........Det har jeg ikke noget
på, men det kan være en ide at rette henvendelse til politiet, og høre hvilke ...data de har på det, jeg mener at de laver
noget engang imellem, og alternativet er det kriminalpræventive råd, de har siddet og regnet på det tidens løb, men det
er sjældent at jeg ser nogen konsistens i det, så dukker der så noget op engang imellem, hvor nogen så har kastet sig
over det, og sagt hov, nu har jeg fundet ud af at risikoen er større for indbrud i stueetagen eller på øverste etage, men
de færreste har haft mulighed for at lave statistiske valid analyser på det, der kan bruges til prissætninger, men det har
en indflydelse, det har betydning, ingen tvivl. Det her er sådan noget salgs..., som forsikringsselskaberne fællesorgan
udgiver, der er sådan lidt med, hvad der er sket på de forskellige kategorier af skader, løsører og bygninger i alt, delt op
på  kortslutning, brand, tyveri og hærværk, vand ...osv., de er så brudt ned på løsøre......., det er skadesarter, ...det er få
selskaber der....., men vi registrerer selv cykler f.eks., men det er fordi vi opnået en særlig skadesart på cykler, så kalder
vi det simpelthen bare skadesart, på linje med brand og indbrud og andre ting og sager, altså den fortæller ikke ret meget
andet, end at du kan se lidt om hvor mange erstatninger der udbetalt på de forskellige skadestyper, og hvilke skadestyper,
der betyder noget.

I: Sådan en oversigt som denne, kan den findes på f.eks. brancheforeningens hjemmeside ?

S: Det vil jeg næsten tro......Vi får jo stadig meget af vores data ...på papir.

I: ....

S: ....

I: .....

S: www.forsikringsoplysningen.dk, der er i hvertfald en hel del....publikationen........en masse information, men jeg
syntes ikke rigtig at der er noget, de er rare med en masse information, man kan bestille noget statistik og ting og
sager......

-------------

I: I forbindelse med den måde vi påtænker at modellere på og beregne på, der har vi jo tænkt os at gøre det med noget
software og andre grænseflader og sådan noget, og i den sammenhæng kommer sådan noget som efteruddannelse på
tale, hvordan står Alm. Brand i forbindelse med efteruddannelse, sådan normalt ?

S: Politikken er utroligt velkommen, både indenfor det lokale fag og det lokal personlige udvikling, i det vi kunne kalde
..., der er vi i virkeligheden uendelig flinke, og så ufattelig imødekommende, at det er en gåde for ....., det bliver
laaangt fra brugt i den udstrækning som folk ...

I: Ser i det som noget godt eller noget skidt, eller er det rimeligt neutralt ?

S: Nej, det er noget skidt, det er helt klart, men der er meget kultur, meget gammeldags kultur, tror jeg i nogen af de her
gamle forsikringsselskaber, som Alm. Brand,.., den måde som folk er vokset op,..., den baggrund de har haft, den
uddannelse som har fundet sted i forsikringsvirksomheden her, jamen der lever på den og så sin erfaring, og så den viden
man tilegner sig gennem tiden, men der bliver brugt relativt, syntes jeg, få ressourcer på at bruge tilbudet om at Alm.
Brand rent faktisk langt hen af vejen taler for efteruddannelse ....

I: Hvor meget kendskab har den enkelte forsikringssælgere til edb og sådan noget, og her menes alle forsikringssælgere,
både assurandører og gamle i faget osv.

S: Alle assurandører, der kører rundt i kongeriget, er nød til at have en eller anden basisviden, alene af den årsag at deres
salgshjælpeværktøj, det er en bærbar PC, som de slæber med rundt, det er den de bruger til forskellige former for
behovsanalyser, præmieberegninger, tilbudsudskrivninger og den slags ting, så det er et most, det skal de kunne, ellers

I: Det skal frontsælgerene også ?

S: Nej, de gennemgår et knapt så ambitiøst forløb, men hvor der på den tekniske side, kan du sige, på forsikringsviden, er
de på de fleste på samme niveau, der hvor de ikke er på samme niveau, det er typisk ..på pensionsområderne, hvor
assurandørerne får en mere vidtgående uddannelse, og på det du kan kalde adfærd, hvor der bliver lagt en del vægt på
assurandørernes salgsteknikmoduler og sådan nogen ting.

I: Så en assurandør vil kunne indgå i de fleste af de funktioner der vil være med hensyn til salg i Alm. Brand, måske med
undtagelse af bank eller ?

S: Ja, men de sælger faktisk også bankprodukter.

I: I skriver på jeres hjemmeside, at regionerne fungerer som små selvstændige forsikringsselskaber, der selv tager sig
administration og skadesbehandling, hvordan skal det forstås ?

S: De behandler selv skaderne de fleste af dem, og de udsteder policerne, og de håndterer kundekontakten.

I: Og så er de ansvarlige for budgettet ?

S: De er ansvarlige for budgettet for den enkelte region, de er ansvarlig for den enkelte regions salgsorganisation,
assurandørerne og frontsælgerne for den sags skyld, og de er i princippet også bundlinieansvarlige for den pågældende
region.

I: Og de har kompetence for at lave specielle aftaler ?

S: Ja, i en hvis udstrækning, det er sjældent at de bliver indgået uden at de er drøftet med de funktioner her inde, men
inden for nogle afstukne rammer, har de mulighed for at gøre det.

I: Kendes den procentvise udbetaling af beløb til dækning af de enkelte forsikrede genstande, der tænker vi på, når i siger
at tyverierne fylder så og så meget, ved i så hvad de penge går til ?

S: Desværre nej, vi har ikke dataregistrering på genstandens ..., nu vil vi kunne finde ud af på cykeltyverier, fordi den har
sin egen skadesartskode, skadens art, men ellers vil en skades art, som regel, stå alene, dvs. der vil stå indbrudstyveri,
og en udbetalt erstatning, men der vil ikke stå indbrudstyveri opdelt i TV, smykker, penge, møbler, særlige værdigen-
stande, hærværk og alle de der ting, det vil der ikke stå.

I: Hvor mange skadesarter har i så delt op efter ?

S: Det er et godt spørgsmål, der er altså en slat. Det kan jeg ikke svare på på stående fod, det kan jeg undersøge til jer.

I: Har i kendskab til om hændelser, der tænker vi f.eks. på cykeltyverier og indbrud, om de har en tendens til at gruppere
sig, f.eks. om de i store træk gruppere sig omkring lokalisationer som f.eks. Århus banegård ?

S: Nej, så skal vi ned og lave ad hoc undersøgelser på det, og det betyder i praksis, at da vi ikke knytter skadesstedet til
skadesanmeldelsen, og derefter over til kunden, men direkte til kunden og kundens bopæl, så har vi ikke geografisk
analysemæssig mulighed for at knytte de to ting til hinanden, så vi har simpelthen ikke skadestedet, men selvfølgelig
kan man grave 200 skader frem, i et givet geografisk område, og sige, hov hvor er det nu det bliver hugget henne, er
det fra bopælen eller er det fra banegården eller det fra ungdomsklubben eller hvor er det folk stiller deres cykler, når
de bliver stjålet, men det bliver en hot ting.

I: Har i nogen fornemmelser af, om der er nogen adresser der har en fordel, rent udbetalingsmæssig, vi tænker på, er det
en fordel at bo på 15. etage, i forbindelse med indbrud.

S: Ja.

I: Har i nogen erfaringer for hvordan udbetalinger gruppere sig i den sammenhæng ?

S: Vi laver ikke løbene analyser af det, men vi ved fra nogen af de undersøgelser, vi har set fra politiet bl.a., hvordan
hyppigheden på eksempelvis indbrud i stueetagelejligheder og de øverste lejligheder i ejendommen på ..., det er
typisk der risikoen er størst, så enten går folk op på toppen, ellers går de i bunden af en ejendom, og banker døren ind,



Bilag 5Bilag 5Bilag 5Bilag 5Bilag 5

B-29

Bilag 5Bilag 5Bilag 5Bilag 5Bilag 5

B-28

så vil der

I: Sandsynligt også blive høj i år 1... Så har vi fået verificeret vores påstand om hvordan det hænger sammen, sådan
nogenlunde.. Hvor stort er administrationsgebyret hvis det ønskes at udvide en eksisterende forsikring og opkræves det
af kunden?

S: Nej, det opkræves ikke af kunden. En udvidelse eller en ændring af en eksisterende forsikring koster ikke noget udover
den præmie der skal betales..

I: Er det forbi at det er indregnet i forsikringen at ..?

S: Ja, en forsikringspris indeholder en gennemsnitsfaktor for hvad den nye administration koster og så kan man så sige, at
den kunde der hyppigere har en årsag til ændringer, får en billige løsning , han betaler ikke for sine transaktioner.

I: Den beregningsmetode, eller modelleringsmetode som vi kunne forestille os at lave med at få det ned på adresse-
niveau eller på blokniveau.. , hvordan ville det påvirke konkurrencen på forsikringsområdet?

S: Både på adresser og alle andre kriterier der har indflydelse på risikoen, de virksomheder der bedst forstår at bygge de
her faktorer ind i besætningen, vil jo forøge deres konkurrenceevne på de bedste områder og dermed tiltrække over tid
den bedste del af kunderne.

I: Med risiko for at miste nogle af de eksisterende kunder pga. dyrere/billigere pris?

S: Præcis, selskabets kundesammensætning vil ændre sig over tid, forsikringsområdet er ikke det mest dynamiske, der
findes i den her verden. Kunder vælter ikke rundt fra det ene år til det andet. Det er en glidende proces over tid.
Selvfølgeligt vil det ændre kundesammensætningen, hvis konkurrenterne ikke får det samtidigt..

I: Hvordan ville en ny beregningsmetode påvirke kundesammensætning?

S: Hvis vi kan identificere de bedste geografiske områder, så kan vi udstyre vores afsætningskanaler deraf, allokere vores
markedsføring, vores salgsindsats i de geografiske områder og så trække os ud af de områder hvor vi ikke kan konkurrerer
fordi vi sætter priserne op hvor konkurrenterne ikke gør det. Så må vi flytte vores ressourcer andre steder hen og jagte
de områder hvor vi kan konkurrerer og hvor konkurrenterne ikke har fundet ud af at det ekstra attraktivt.

I: Det med at analysere på områder og så markedsføre på den måde som vi kunne behandle på det her semester på
geomarketing, er det noget I benytter jer af på  nuværende tidspunkt?

S: Nej, kun i meget begrænset omfang, det er snarere med omvendt fortegn. Der er områder hvor vi ikke bruger ressourcer,
sorte pletter på kortet, du nævnte selv Esbjerg. Der findes et antal sorte pletter på kortet hvor vi ikke kører kampagner,
ikke kører salgsaktiviteter og markedsføringsanalyser.

I: Bruger I geomarketingsprincipper til at udvælge de her områder, hvor det er attraktivt og ikke er ..?

S: Nej, vi afskærer os fra specifikke områder

I: Er det noget I kunne forestille jer?

S: Ja, for søren. Man kunne sagtens forestille sig at man jagtede de 80% bedste geografiske steder for en mindre udgift
end vi gør i dag. Et eller andet sted er det selvfølgeligt tåbeligt at køre kampagner bredt ud hvis det man ønsker det er
at tiltrække de bedste risiko.

I: Hvis I skal implementere et nyt modelleringsværktøj som f.eks. på linie med de vi sidder og leger med.. Hvordan er
der firmaets eller ledelsens opfattelse at det skal implementeres? Nu er det klart at vi kommer ikke med noget færdigt
system. Vores system vil blive en idé eller prototype til hvordan det ville kunne blive bygget op, det kræver selvfølgelig
bearbejdning og tilpasning til den enkelte virksomhed. Hvordan skulle sådan en implementering foregå?

S: Jeg kan kun se det ud fra Alm. Brand´s synspunkt, det ville jo være forskelligt fra virksomhed til virksomhed... I vores
situation ville det være en løsning hvor vi på en type klient, ville bygge systemet ind som en tariferings parameter og
du skulle stedfæste din risiko på tilbudstidspunktet på klienten og så ville den afhængig af de faktorer vi bygger ind i
den. Du ville bygge en faktor, en pris ind for hver af dine 25 gange 25 meters kort.. og så måtte den adressering risikoen

har de ikke noget job ...

I: Så det er ikke fremmed for nogen ?

S: Nej, bestemt ikke, alle har adgang til en PC’er, alle har fået basisuddannelse i PC’er, Alm. Brand betaler for PC-
kørekortet, hvis folk gider ofre nogen aftener på det, og sådan er det, man overlever ikke uden.....

I: Hvor mange anmeldte skader er der på indboforsikring på årsbasis ?

S: Det kommer an på hvilke år der er tale om. Jeg kan give dig et tal for 1998, der havde vi på indbo 32.267 anmeldte skader,
og året før havde vi 35.611 med nogenlunde samme skadeudgifter til følge.

I: Så skaderne de blev dyre, men der kom lidt færre skader på de to år.

S: Ja, det kan man sige, men det der kan forstyrre billedet voldsomt fra det ene år til det andet, det er sådan nogle ting som
naturfænomener og ligende, som jo i det område det nu går ud over oftere vil forårsage nogle temmelig store skader,
ikke så forfærdelig meget på landsplan, nogle få tusinde forskel fra det ene år til det andet, men det bliver edermagende
dyrt, det er sådan nogle ting som regnvejrsskyl, som kom for et par år siden, bl.a. det indre København og Hellerup og
Gentofte og omegn blev oversvømmet, der var nogle kældre der stod under vand, og de der 3-400 ejendomme, det går
ud over, det er nogle relative høje ..skader, der kommer ud af det, senere når vi snakker om indbo her, regner vi med en
gennemsnits skadeudgift i 1998? på 3.321 kr...........Der regner vi med en gennemsnits skadeudgift på 3.321 kr., men
altså en oversvømmet kælder efter et regnvejrsskyl, af den kaliber som vi oplevede på det tidspunkt her, det koster måske
30.000, 40.000 måske .., så det er relativt få skader i det pågældende område, der trækker niveauet voldsomt op, men
på landsplan, der vil vi jo bare se, i gåseøjne, nogle krøller på, nogle krølninger på overfladen.

I: De her 32.000 skader der var, hvor mange penge blev der udbetalt alt i alt.

S: 126 millioner, ca. 200 millioner på private bygninger.

I: Det var det som blev udbetalt til privatområdet til sammen, ca. 200 millioner plus 126 millioner ?

S: Ja, så har vi så ikke autoforsikringer og den slags ting med, som har et helt andet niveau.

I: Hvor stor en procent del af forsikringskunderne benytter deres indboforsikring på årsbasis, hvor stor en procentdel af
kunderne får udbetalt fra ?

S: I 1998 var det vi kalder skadesfrekvensen 18,45 % på familieforsikringen, og 16,54 % på bygningsforsikringen, dvs. at 19
% af policerne blev ramt i 1998. Det kan selvfølgelig dække over at den samme police er blevet ramt flere gange i løbet
af et år, men det er frekvensen, antallet af skader pr. 100 policer vi har i ....

I: Så ud af de 18 %, der kan være udtrukket flere gange.

S: Ja, det kan man sagtens forestille sig, men det store billede dog, at det er de færreste der har mere end en skade på et
år, men der er selvfølgelig altid en hård kerne, der har ....

I: Bliver man mistænksom over for sådan en kerne ?

S: Man kan sige at den bedste faktor til at beskrive den fremtidige skadeudvikling, det er frekvens, historisk frekvens, på
enkelt kundeniveau, en høj historisk frekvens over en kort periode er en indikator, der er temmelig afgørende, dvs.
mistænksom eller ej, men man kan vende det om og sige det på en anden måde, det er i hvertfald en faktor, der fortæller
dig, at hvis du ikke griber ind her, så vil den udvikling fortsætte, vi regner selvfølgelig på nogle sandsynligheder engang
imellem for fremtidige skader på forskellige kundetyper, og der må vi sige, at den historiske skadefrekvens er altså ret
god indikator for hvordan det vil se ud år 2, år 3, høj skadefrekvens i år 0 er en god indikator for at der opstår høj
skadefrekvens i år 1 og år 2.

---------------------

S: ... Omkring bydele, man ville kunne afgrænse dem rimeligt præcist, så hvis det har været høj frekvens i bydel X i år 0,
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S: Selvfølgelig kan I det.., men det er klart at det bliver et større problem hvis I skal trække på os I længere tid.. Da folkene
er provisionslønnet.... En halv dags salgsindsats, det er ren personlig indtjening... Så ville sagtens kunne finde/motivere
enten en sælger eller en salgschef... Der ville jeg nok vælge en salgschef der har en baggrund som assurandør. Han er
fastlønnet... og få hans syn på metoder og modeller og hvad I nu finder ud af...

I: Det var spørgsmålene.. Vi har efterhånden indset at vi som projektgruppe godt kan få indsigt på eller andet led, men
det vil kræve tilladelse fra Registertilsynet for at få indsigt i nogle registre..

S: Goddag, Arne kan du ikke hjælpe mig, på privatforsikringer, skades arter har vi nogle opgørelser over dem, sådan en lille
overskuelig en som jeg ville kunne forstå... nå..

--------------------

S: For eksempelvis brandskader har 5 eller 7 skadesartkoder, så vil vi i rapporteringen typisk slå dem sammen til 1 eller 2
grupper som....

I: I forbindelse med forsikringsudbetaling er det vigtige at skaden er forudsaget af brand..

S: Ja så falder den ind under den dækning der hedder brand, vi prissætter den del af dækningen..

I: Men cykler f.eks. de hører ind under den dækning der hedder cykel eller?

S: Under tyveri, der har vi oprettet en speciel kode for specifik at kunne følge cykeltyverier, det er også den eneste type
genstand vi følger..

I: Okay..

----------------------

I: Det er de skadesarter som har indflydelse når man beregner, modellerer prisen på en familieforsikring...?

S: Nu får du de her tal og du får heller ikke flere, Jeg sagde til dig på et tidligere tidspunkt, hvor mange skader vi havde
haft i 1998 ca. 32.000 og her har du fordelingen på antallet af skader på de forskellige dækningsområder. Ud af de
32.000 der har vi 5.000 cykeltyverier..

I: Okay... Vi satte os til at kloge i registerlovgivningen, for vi vidste at vi ville komme i problemer her. Vi er kommet frem
til at det sagtens ville kunne lade sig gøre at lave et samarbejde med en privat virksomhed hvor vi kunne få indsigt i de
her ting. Hvis vi fik en tilladelse fra Registertilsynet og hvis de her ting de kunne bruges til statistiske formel eller
udvikling af noget for virksomheden. Vores problem er at nu har vi ca. lidt over 1 måned tilbage af projektabejdet og vi
tror ikke på at vi kan få en tilladelse på under den tid..? Desuden tror vi også at vi selv kan modellere vores data... Men
det er vigtigt for os at vi har en adresse og det som vi nu gør det er at vi går hjem og så tager vi et eller andet antal
hændelser som vi nu kan få frem rent statistisk eventuelt fra dig eller på anden måde. Og så siger at der er 2.000
hændelser og der bor 100.000 i Aalborg... så udtager hver 50.. adresse i et adresseregister og så klumper tallene ikke
sammen, som de måske ville gøre i virkeligheden og det ville vi også beskrive at datasættet er mangelfuldt men vi ville
kunne demonstrere hvordan det virker.... Det er sådan vi har tænkt os at gøre det. Til det hvis du kunne skaffe nogle data
til os

S: det kommer an på hvilket niveau...

I: Det vi har forestillet os, vi arbejde med postnummer 9000 hele postnummer af en given database uanset hvilken... Det
som vi leder helt specifikt efter, det er hvor mange skader indenfor en 5-årig periode på ... antal skader per skadesart..
Vi leder efter en tabel der kunne se sådan her ud.. hvor vi har postnummer, så har vi arten, antal af arten og så ville det
være lækkert hvis vi kunne få istedet for et fast antal per art, så har vi lige så mange antal poster under arten som der er
antal... men at vi så per post, der har vi en skade per post... for den ville kunne hjælpe os til at nedvægte den enkelte
skade eller bruges som vægt i forbindelse med at lave den her overflade... Hvis det ikke kan lade sig gøre så bare
gennemsnitsudbetaling per skade... Der er naturligvis mange flere poster i at få en pris per skade ud og meget større
udtræk også...

S: Nu skal jeg lige være sikker på at jeg forstår dig ret her... At det der kunne være fabelagtigt rart for jer det var at på

har når vi taster parameterne på klienten, vil så placere risikoen på et kort som der er knyttet en tabel hvorefter der kan
regnes en pris ud og så får kunden et tilbud. Når så han siger ja, så sparker vi data videre vores indkapslede
produktionsmaskiner som så får en risiko og en pris og udstøder en forsikring til kunden.

I: Det er også den datamodel vi arbejder med - men hvis man skulle implementere et nyt system i virksomheden,
forestiller I jer så at virksomheden besluttede at vi gik ud og købte et nyt system, får nogen til at udvikle det, får det
installeret og mandag morgen så starter vi et uddannelseskursus på to dage for samtlige medarbejdere. Eller skal vi være
med i udviklingen af systemet fra starten af, både med deltagelse af ledelse og deltagelse af manden på gulvet og det
hele vejen igennem processen til vi er færdige..

S: Kommer der et færdigt udviklet system, som er lige til at implementere i gåseøjne, så er det nærliggende, kan vi proppe
det her ind i..  afhjælper det nogle problemer, sådan er verden bare sjældent. Fordi at det skrammel vi har her det kræver
en hel del customizing for at kunne afvikles.... den skal have nogle tabeller den gamle maskine, som fortæller den at
Labtoppen forærer mig de her data, så skal jeg gå ned og finde en pris i den her tabel og det er så den pris kunden får.
Det kører ikke bare Labtoppens pris. Den siger at ...tilbuddet lød på 1.384 kr. Den skal have en tabel hvor den kan finde..
Basismodellen ville være at vi udviklede ting på Labtoppen eller på klienten. Det ville være et udviklingsproces af en
eller anden størrelsesorden...

I: Vi forestiller os at man kan løse det ved hjælp at en standard pakke indenfor de her geografiske informationssystemer,
som så bliver tilpasset, som indeholdet et tilpasningsværktøj.. Vi har forestillet os at man kan lave det hele i det nye
system, således at man kan beregne risikooverfladen i systemet. Så skal man have nogle statistiske forudsætninger for
at kunne sige at de her forskellige faktorer som vi har indlagt, hvordan skal vi få det koblet sammen til samlet risiko, så
man gå ind for at sammenligne og tilpasse på den måde. I et system som er rimeligt fleksibelt... synes vi. Vi deltager
i øjeblikket i et kursus i tilpasning af det her system. Af programmeringssprog er det noget af det nemmeste nogen af
os har set, man får hurtigt succes med. Mange af tilpasningsværktøjerne er lavet sådan at man ikke behøver at
programmere. Den smule man skulle programmere er ret nem, faktisk. Det er klart at der er nogle mennesker som
skulle på et kursus eller man skulle hyre konsulentbistand for at kunne programmere sig ud af de her ting. Men vi vurdere
ikke at det uoverkommeligt. Når du så siger at I har nogle store maskiner som skal kunne kommunikere mellem de her
Labtop, det er en løsning som vi ikke har overvejet.. Vi har overvejet at de store overflader skal genereres på en stor
maskine/mainframe.... og så kører links til andre klienter. Vi har også overvejet at man f.eks. for et postnummer der
beregner man for en lokal geografisk del de her overflader selv på mindre servere... Men den løsning med at man et sted
kommer med et tilbud til kunden på den bærbare og det skal man ned for at verificere et andet sted, den løsning har vi
ikke forestillet os endnu... Men det kan man også implementere...

S: Kun fantasier og ressourcerne sætter begrænsningen, sådan er det også med de gamle maskiner. Selvfølgelig kan der
laves meget på dem, men det er lige så klart at jo mere sofistikeret scorings modeller der bliver udviklet  jo hurtigere
løber vi ind i udviklingsbarrierer, fordi den ville gribe ind så mange steder... Ofte et voldsomt stort projekt hvis vi skal
have afviklet de her ting i vores mainframe-systemer.

I: Hvor mange udviklere til at sidde og styre de .... apparater..?

S: Det kan jeg ikke svare på...

I: Men I har folk fastansat til at tage sig af de problemer?

S: ja..

I: Hvor stor en dataafdeling ca. har I til det..

S: Du skal regne med at den dataafdeling vi har dækker vores område, dækker liv og pensionsomådet, dækker Københavns
privat og dækker banken.... Det er en stor fælles funktion, der er selvfølgelig nogle specialister indenfor de forskellige
områder... Driften sluger mange ressourcer. Løbende vedligeholdelse og hvad der så er tilbage af egentlig projektfolk
til det vi kunne kalde ren nyudvikling... det er godt spørgsmål... På dette område et 3,4,5  stykker..

I: Ville det være muligt at kontakte en sælger lokalt i Aalborg, for at når vi har lavet den her prototype, så få ham til at
prøvekøre det her system og komme med en mening om det.. Det vi har stødt på da vi startede med at kontakte
forsikringsselskaber lokalt i Aalborg, det var at lige så snart at vi stillede et spørgsmål der tog længere tid end 5 minutter
at besvare.. så sagde de at det kunne de ikke sige noget for jeg koster penge og det skal bevilges fra København. Det
siger de fleste selskaber.. Derfor skrev vi til København... Det vi fisker efter det er om vi kan få en tilladelse til at stjæle
en mand i en halv time?
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S: Nej

I: Vi kan arbejde med gennemsnitsskader.. En frekvens for region Aalborg som vi så antager er tilnærmet den samme
frekvens, det kan vi også beskrive...

S: Det jeg forsyner dig med er antallet af familieforsikringer i region Aalborg, det er antal skader fordelt på skadesarter for
region Aalborg og det er gennemsnitsskade for hver skadesart. i 1998..

I: Er det nogen af de her oplysninger som vi kan få udelukkende på postnummer 9000..

S: Nej.. Jeg kan skaffe summariske oplysninger for 9000, samlet antal skader for 9000 og gennemsnitsskader... over 5 år

I: Kan du skaffe en oversigt over regionernes postnummer?

S: Ja

I: Ja, for så kan vi lave vores område større eller lave to testområder afhængig af hvilke data vi kan få andre steder fra.... Det
personhenførbare er vi ude over, det er kun i forbindelse med jeres organisation

S: Det er kun interessant for vores konkurrenter, det er ting der er følsomme for os..

postnummer 9000 at få antallet af skader per skadesart inklusiv udbetaling per skadesart..

I: Ja, udbetaling for den enkelte skade, det ville være det bedste, det næstbedste ville være udbetaling på gennemsnits-
skade

S: Antallet af gennemsnitsskader... Du skal også have et udgangspunkt, hvor mange produkter der er blevet ramt, hvor
mange individer der ligger til grund for de her tal.. Jeg kan jo godt sige at der har været 32.000 skader i Aalborg, med
de her skadearter og ned igennem. Men du er interesseret i hvor mange policer eller produkter/dækninger.... Jeg snakker
frekvens...

I: Det er det at vi havde håbet på ville vise sig hvis adressen var koblet på..

S: Men det er den ikke..

I: Og der for skal vi selv modellerer den på.. Frekvensen er den der er opgivet i antal udbetalinger per antal skader per
police. Den ville vi også gerne have... Det er så to ting... Så får vi naturligvis lavet et fejlbehæftet datasæt men vi har
så mulighed for at minimere fejlbehæftningen ved at sige at hver 200. post skal udbetales to gange, fordi det er den
samme police...Alternativet er ..Vi er i øjeblikket i gang med at få noget ud af Danmarks Statistik, men det dækker jo
ikke kun en forretning, det dækker for alle skader

S: Når vi bygger modeller op og modellerer, så gør vi det summarisk for et postnummer... Men når vi skal bryde det ned
på skadesarter, så tager vi afsæt i totaler for landet. Så ved vi godt at der er regionale forskelle på frekvens og på
gennemsnitsskader, men der har vi en anden model der deler landet op i 5 geografiske risikoområder, som vi propper
landsdelen ind igennem og så prøver at udligne den.. Men vi er ikke nede på hvert enkelt postnummer og måle på
frekvenser per skadesart.

I: Heller ikke i regionerne?

S: Jeg kan godt klare en hel region...

S: Frekvensen for region Aalborg falder meget end 9000 Aalborg

I: Ville frekvensen ikke være mere korrekt i region Aalborg end i hele landet, der er jo selvfølgelig også landområder...

S: det er jo det, der er både Aalborg city og en bunke områder fra Thy til den anden ende af kysten.

I: Kunne man så lave en frekvensberegning på risikoområder som Aalborg lå inde i? Der er 5 risikoområder...

S: Sådan noget som cykeltyverier jævner vi ud over hele landet, vi ved ikke om vores kunder har cykler eller ej... Der kører
vi ikke data ud for postnummer eller region... På andre områder gør vi. Det vil være vanskeligt for mig at skaffe de data
du beder om. Det kan jeg godt forudse... Jeg kan sagtens skaffe tal for region Aalborg, som du se der, og får de
tilsvarende antal policer for en region..

I: De tal der er her er for hele landet for .. jeg har en skadesart og så har jeg et antal skader.. Den ville det være nem at
få en gennemsnitsskade på ikke.. Den kan man også godt få på... Det der bliver problemet er at få en frekvens der bliver
realistisk

S: Så skal du knytte den til antal policer i det pågældende område

I: Kan vi få en frekvens der tæller for hele landet ?

S: Nej... Vi er ude at snakke følsomt materiale nu

I: Følsomt for forretningen?

S: Dog ikke region Aalborg, den er ikke så følsom, den er kun en brøkdel og der ikke kan bruges til at vurdere Alm. Brand´s
samlede performance, det ville rent konkurrencemæssigt ikke være så følsomt?

I: Kunne vi få en skade ud på hver enkelt skade..
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Brev modtaget af rigspolitiet d. 03.11.99Brev modtaget af rigspolitiet d. 03.11.99Brev modtaget af rigspolitiet d. 03.11.99Brev modtaget af rigspolitiet d. 03.11.99Brev modtaget af rigspolitiet d. 03.11.99

Til Rigspolitiets Datasamling

Vi er en gruppe landinspektørstuderende på 7. semester ved Aalborg Universitet,
der skal udarbejde et projekt med temaet Geografiske Informationssystemer, eller i
daglig tale GIS.

Vi har kontaktet Arne Vegger, Aalborg Politi, med henblik på at få data til brug i
vores projekt. De data, vi har brug for, findes ikke hos Aalborg Politi, hvorfor vi blev
henvist til jer.

Her er først lidt om formålet med og indholdet af vores projekt:

Ifølge studieordningen er formålet med landinspektøruddannelsens 7. semester:
„at give de studerende en indgående viden om de teorier og metoder, der anvendes
i forbindelse med udvikling, etablering og drift af EDB-baserede informationssystemer
indeholdende stedfæstede data om såvel fysiske som administrative og retlige for-
hold“.

I et GIS har man muligheden for at foretage forskellige analyser af stedfæstede
data, også indenfor fagområder, der ikke nødvendigvis bruger kort og koordinater i
det daglige.

Efter en omfattende brainstorm og efterfølgende udvælgelsesprocedure, er grup-
pen mest interesseret i at udarbejde et projekt, der tager udgangspunkt i følgende
initierende problem: „hvorfor skal man betale den samme forsikringspræmie i et
højrisikoområde som i et lavrisikoområde inden for det samme postdistrikt?“

På nuværende tidspunkt er risikoopdelingen til beregning af forsikringspræmier af
indboforsikring foretaget på postnummerniveau. Vi kan med GIS som værktøj for-
bedre denne opdeling, således at beregningen foretages på adresseniveau.

Gennemførelsen af projektet afhænger af, hvorvidt vi kan skaffe oplysninger, der
har indflydelse på den risiko, der er ved at bo på en bestemt adresse. Her tænkes på
oplysninger om indbrud, tyveri, hærværk, brand osv. der vil have indflydelse på en
indboforsikring.
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Reorganisering og anonymisering af databaseReorganisering og anonymisering af databaseReorganisering og anonymisering af databaseReorganisering og anonymisering af databaseReorganisering og anonymisering af database
Nedenstående illustrerer et udsnit af en tilfældig database, hvor egenskaber kan

henføres til bestemte personer vha. de alm. tilgængelige hjælpemidler  (f.eks. tele-
fonbøger osv.).

Vi forestiller os, at det kan lade sig gøre at anonymisere et sådant udsnit fuldstæn-
digt på flg. måde:

Det, vi har brug for, er et datasæt bestående af en samling adresser, hvortil der er
registreret en hændelse som nævnt ovenfor.

Området skal helst have en udstrækning der svarer til f. eks. en politikreds eller et
postnummer.

Da vi er klar over, at adresser er personhenførbare og derfor kombineret med
personlige oplysninger ikke må videregives eller offentliggøres, foreslår vi at
adresserne eller de personlige oplysninger reorganiseres og anonymiseres. Se ved-
lagte eksempel „reorganisering og anonymisering af database“.

Det er ikke vigtigt for os at datasættet er korrekt, men at datasættet giver et reali-
stisk billede af hændelser i et tilfældigt område.

Vi håber, at I kan hjælpe os med at skaffe disse data.

Det skal bemærkes af eventuelle data fra jer skal bruges som grundlag for en test
under implementering af et lignende datasæt udleveret af Alm. Brand.

Da vi er i tidsnød håber vi på hurtig respons.

Med venlig hilsen

Gruppe 7.5
Landinspektøruddannelsen
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 13, rum 81
9220 Aalborg Ø
e-mail: l7-5@i4.auc.dk
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Det kan lade sig gøre at opsplitte databasen i 2 (som vist ovenfor), og reorgani-
sere den ene, for derefter at koble dem sammen igen.

Resultatet bliver som vist nedenfor. Her af fremgår det, at egenskaberne ikke læn-
gere er personhenførbare.

Om vi får tilsendt to separate databaseudtræk, hvor der er foretaget en reorgani-
sering på det ene, eller om vi får tilsendt et endeligt databaseudtræk, hvor reorgani-
seringen er foretaget, er ligegyldigt.

Det vigtigste er, at vi får en adresse, hvortil der kan kobles nogle reelle forsikrings-
data, men om adresse og forsikringsdata passer sammen i virkeligheden er for vores
projekt ligegyldigt, idet det med førnævnte data er muligt at lave et realistisk projekt,
hvor det er principperne, der er i højsædet.
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Svar fra rigspolitiet d. 11.11.99Svar fra rigspolitiet d. 11.11.99Svar fra rigspolitiet d. 11.11.99Svar fra rigspolitiet d. 11.11.99Svar fra rigspolitiet d. 11.11.99
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Tyveri: Risikopræmie på enkeltpostnumre 
- beregnet udfra gennemsnitsskade på landsplan 
  1994-1998   
 Postnr Skade Ant.ska. Forsikringsår 
Aalborg 9000 4.439.437 1.169 7.861 
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Organisationsdiagram for Alm. BrandOrganisationsdiagram for Alm. BrandOrganisationsdiagram for Alm. BrandOrganisationsdiagram for Alm. BrandOrganisationsdiagram for Alm. Brand

Dette er et forsøg på at opstille et overskueligt organisationsdiagram over Alm.
Brand koncernen. Dette er dog ikke så ligetil, da der foregår referencer på kryds og
tværs mellem de forskellige selskaber i koncernen. Vi vil forsøge at give en forkla-
ring på, hvordan det hænger sammen.

Alm. Brand af 1792 G/S er moderselskab for Alm. Brand A/S, hvori det ejer 61,5
% af aktierne. Mange af afdelingerne under Alm. Brand A/S er selvstændige A/S,
hvori Alm. Brand af 1792 G/S ejer mellem 61,5 % og 100 % af aktierne.

Af de fire "hovedafdelinger", Skadesforsikring, Liv og Pension, Bank og Reasuance
styrer Alm. Brand af 1792 G/S Skadesforsikringm mens Alm. Brand A/S styrer de 3
andre. I de 13 regioner sidder direktørerne for de fire hovedafdelinger i direktionen.

Derudover foregår der referencer på kryds og tværs, f.eks. sker der en interaktion
mellem Privatafdelingen under Skadesforsikring og en statistikafdeling under Liv og
Pension [Beretning og bilag 5].

Diagrammet er vist på næste side.
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Postnumre i tarifområderPostnumre i tarifområderPostnumre i tarifområderPostnumre i tarifområderPostnumre i tarifområder
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Bilag 10Bilag 10Bilag 10Bilag 10Bilag 10
Priser på kurser hos InformiGISPriser på kurser hos InformiGISPriser på kurser hos InformiGISPriser på kurser hos InformiGISPriser på kurser hos InformiGIS

> ——Original Message——
> From: Lars Sand Kristensen [mailto:lskr99@i4.auc.dk]
> Sent: Sunday, December 19, 1999 1:02 AM
> To: informi@informi.dk
> Subject: kursuspriser
>
>
> Jeg skriver angående priser for ArcView kurser.
> Jeg er intersseret i at høre hvad det koster at deltage i henholdsvis:
> - Introduktion til ArcView
> - Avanceret ArcView
> - Programmering i Avenue
> - Spatial analyst
>
> Jeg håber at høre fra jer snart
>
> MVH
>
> Lars Sand Kristensen

From: KurtA@informi.dk
To: lskr99@i4.auc.dk
Cc: KlausG@informi.dk
Subject: RE: kursuspriser
Date: Mon, 20 Dec 1999 13:08:54 +0100
Return-Receipt-To: KurtA@informi.dk
MIME-Version: 1.0
X-Mailer: Internet Mail Service (5.5.2448.0)

 Vi har en prisstruktur hvor der gives 10% rabat på en del kurser
hvis der er tegnet serviceaftale.
Efterfølgende priser er før-rabat men excl. moms priser:
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        - Introduktion til ArcView;     3 dage til kr. 8.454,00 pr. person
        - Avanceret ArcView;            4 dage til kr. 11.272,00 pr. person
        - Programmering i Avenue;       3 dage til kr. 10.143,00 pr. person
        - Spatial analyst;              3 dage til kr. 8.453,00 pr.
person

I det kommende måneder er følgende kurser allerede skemalagt:

- Introduktion til ArcView;     11.-13. jan, 2000, 7.-9. marts 2000

        - Avanceret ArcView;            25.-28. januar. 2000
        - Programmering i Avenue;       Planlægges ved behov
        - Spatial analyst;                      Planlægges ved behov

Efter næste opdatering af vor hjemmeside vil disse oplysninger være
tilgængelige der. Hvis du har ønsker eller spørgsmål til kurser er du
velkommen til at kontakte os igen.

        Mvh.

        Kurt Andersen
        Informi GIS
        www.informi.dk
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Priser på ArcView-licenserPriser på ArcView-licenserPriser på ArcView-licenserPriser på ArcView-licenserPriser på ArcView-licenser

Vi skriver angående priser på ArcView-licenser.

Hvad er prisen på en enkelt ArcView-licens?

Kan der forventes rabat ved et større indkøb? (hvor meget rabat?, hvor mange
licenser skal der købes før det er aktuelt?)

Vi håber at høre fra jer snarest muligt.

Godt nytår

MVH.

Gruppe 7.5

From: sorena@informi.dk
To: lskr99@i4.auc.dk
Subject: Priser på ArcView
Date: Wed, 29 Dec 1999 11:41:01 +0100
MIME-Version: 1.0

Prisen en en enkelt ArcView licens er Kr. 12.000,-

Soren B. Andersen
Manager of Business- & Productdevelopment
Informi GIS A/S
Maglebjergvej 6
DK - 2800 Lyngby
Tlf     :+45 45 28 00 00
Dir     :+45 45 28 00 22
Mobil   :+45 21 68 56 01
Email   :sorena@informi.dk
www     :www.informi.dk
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Udskrift af forsikringstilbudUdskrift af forsikringstilbudUdskrift af forsikringstilbudUdskrift af forsikringstilbudUdskrift af forsikringstilbud

FORSIKRINGSTAGER:
GEORG CAD
KASTANIEVEJ 12
9000 Aalborg

VALGTE FORSIKRINGSTYPER:
Simpelttyveri
Indbrud
Brand

PRÆMIENEDSÆTTENDE FORANSTALTNINGER:
Vandstrømsbegrænser
Aba-anlæg/Brandalarm
Særlig tyverisikring

FORSIKRINGSSUM:
1000000 kr.

SAMLET SELVRISIKO:
1500 kr.
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E-mail fra Allan DreslingE-mail fra Allan DreslingE-mail fra Allan DreslingE-mail fra Allan DreslingE-mail fra Allan Dresling

Date: Fri, 07 Jan 2000 10:48:01 +0100
From: Allan Dresling <dresling@but.auc.dk>
Organization: Aalborg University
To: Lars Sand Kristensen <lskr99@i4.auc.dk>,
Subject: Re: Normalformer

Kære Gruppe 7.5

Hermed mit svar. Der har været nogle problemer med
læsning af filer fra min diskette, så derfor er
svaret lidt forsinket.

I en af mine bøger skrives, at de 2 normalformer
dækker nogle praktisk orienterede problemer, der
kun forekommer i meget specielle tilfælde, så
man godt kan glemme dem. Det synes jeg I skal skrive
i jeres projekt. Men en forklaring skal I da
have, selvom den ikke kan gøres populært generelt.

4. normalform skal anvendes, når der er multivariable
afhængigheder. Eksempel fra bogen.
Givet følgende tabel med indhold

efternavn    mellemnavn    fornavn
hansen           x           john
hansen           y           anna
hansen           x           anna
hansen           y           john

Tabellen overtræder 4. normalform og skal deles
op i 2 tabeller således

efternavn      mellemnavn  og    efternavn  fornavn
hansen            x              hansen       john
hansen            y              hansen       anna



Bilag 13Bilag 13Bilag 13Bilag 13Bilag 13

B-54

Til forklaring af 5. normalform har vi denne tabel:

leverandørnavn   varenavn   projektnavn

hansen            bolt       projx
hansen            bolt       projy

Hvis 4. normalform er opfyldt og nogle leverandører
leverer samme vare til flere projekter er 5. normalform
ikke opfyldt.
Løsning: opdeling i 3 tabeller:

leverandørnavn  varenavn  og  leverandørnavn projektnavn
             og varenavn  projektnavn.

Håber at ovenstående kan forstås og kan hjælpe jer.

Gode hilsner
Allan
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Appendiks 1Appendiks 1Appendiks 1Appendiks 1Appendiks 1
Lovgivning i forbindelse med projektetLovgivning i forbindelse med projektetLovgivning i forbindelse med projektetLovgivning i forbindelse med projektetLovgivning i forbindelse med projektet

Før man implementerer et GIS-system i en organisation, er det nødvendig at un-
dersøge, om der er noget i lovgivningen, der kan hindre implementering af systemet.
Da dette projekt omhandler implementeringen af et nyt tariferingssystem i et forsik-
ringsselskab (Alm. Brand), ses der på forsikringslovgivningen. Alm Brand er et gen-
sidigt selskab. Endvidere undersøges registerlovgivningen, da tariferingssystemet
omfatter analyser ud fra registre. Til sidst gives en kort beskrivelse af ophavsretslov-
ens indflydelse på projektet.

ForsikringslovgivningForsikringslovgivningForsikringslovgivningForsikringslovgivningForsikringslovgivning
Forsikringslovgivningen indeholder først og fremmest lov om forsikringsvirksomhed

(LFV) og lov om forsikringsaftaler (FAL) med tilhørende bekendtgørelser.

Meningen med mange af bestemmelserne i LFV er, at der til enhver tid skal være
sikkerhed for, at et forsikringsselskab er i stand til at opfylde de forpligtelser, det har
påtaget sig over for forsikringstagerne. Desuden bestemmer LFV, at for at man kan
drive forsikringsvirksomhed,  kræves der godkendelse eller koncession, som med-
deles af Finanstilsynet, som består af et råd og en direktion. Desuden fører Finans-
tilsynet iht. FVL løbene tilsyn med forsikringsselskabernes økonomi, og at de over-
holder den gældende lovgivning [Lyngsø, s. 36].

Kapitel 8 og 9 i LFV bestemmer specielt, hvorledes gensidige forsikringsselskaber
skal opbygges, og hvorledes medlemmer hæfter for selskabets forpligtelser.

Princippet i gensidige selskaber bygger på, at det er forsikringstagerne der i fæl-
lesskab ejer selskabet. Derfor hæfter forsikringstagerne principielt for selskabets
forpligtelser, og er medejere af selskabets formue. Oprindeligt gik princippet ud på,
at der efter f.eks. et år sker en fordeling af skadesudgifterne mellem forsikringsta-
gerne, således at efter et år med forholdsvis få skader, skulle betales en lav præmie,
og efter et år med forholdsvis mange skader, skulle betales en stor præmie. De
gensidige forsikringsselskaber bygger dog i dag deres præmieteknik på den samme
metode som forsikringsaktieselskaber, dvs. ud fra en sandsynlighedsberegning med
hensyn til kommende skader, ud fra en højtudviklet statistik over indtrufne skader.
Ud fra lovgivningen og vedtægterne i større forsikringsselskaber, er det i dag ligele-
des ingen realitet at tale om, at forsikringstagerne ejer selskabets formue, og man
kan heller tale om, at forsikringstagerne hæfter for selskabets forpligtelser [Lyngsø,
s.4].

Meningen med mange af FALs bestemmelser er, at beskytte forsikringstagerne mod
selskaberne faktiske magtposition. Derfor er mange af FALs bestemmelser formule-
ret således, at de ikke kan fraviges til skade for forsikringstagerne [Lyngsø, s. 21].
FAL gælder kun for forsikringsaftaler, der indgås med forsikringsselskaber [Lyngsø,
s.22]. En forsikringsaftale på FALs område er en aftale om overtagelse af en økono-
misk risiko for en uvis begivenheds indtræden, der kan beregnes statistisk, mod et
vederlag [Lyngsø, s.21].

Specielt bestemmer FAL §55, at indboforsikring omfatter ægtefælle, dennes hjem-
meboende børn, samt personer, der hører til forsikringstagerens husstand og står i
personligt tjenesteforhold til ham. Det er dog således, at forsikringsbetingelserne
for indboforsikringen, der hører under familiens basisforsikring, er udarbejdet efter
et samarbejde mellem Forbrugerrådet og forsikringsbranchen [Sørensen, s.73].

Af andre love, der har betydning for forsikringsretten, er Aftaleloven (ATL) og
Markedsføringsloven (MFL). En forsikringskontrakt består typisk af en begæring fra
kunden, en police og forsikringsbetingelser. Policen er sædvanligvis selskabets ac-
cept af forsikringstagerens begæring. Det følger af ATL‘s §7, at når accepten/policen
er kommet til forsikringstagerens kundskab, er aftalen afsluttet, dvs. bindende for
parterne [Sørensen, s.74].

MFL omfatter bl.a. aftalevilkår. Da Forbrugerombudsmanden (FBO) er tilsyns-
myndighed ift. MFL, betyder det, at han kan påtale urimelige vilkår i forsikrings-
aftalen. Et eksempel herpå er en sag om familieforsikring, hvor FBO henstillede, at
forsikringsbetingelserne skulle indeholde præciserende regler om, hvorledes børns
erstatningsansvar bedømmes efter dansk ret [Sørensen, s.41f].

Under forsikringsretten hører også Ankenævnet for forsikring, der blev oprettet  i
1975 efter aftale mellem Forbrugerrådet og Assurandørsocietetet og efter godken-
delse iht. Lov om Forbrugerklagenævnet. Bortset fra enkelte mindre selskaber er
samtlige selskaber, der tegner forbrugerforsikringer i Danmark, medlem af Anke-
nævnet for forsikring [Sørensen, s.301].

RegisterlovgivningenRegisterlovgivningenRegisterlovgivningenRegisterlovgivningenRegisterlovgivningen
Registerlovgivningen omfatter lov om private registre (LPR), og lov om offentlige

myndigheders registre (LOR) med tilhørende bekendtgørelser. Registertilsynet un-
der Justitsministeriet administrerer lovene.

Begge love gælder kun for edb-registre, der omfatter personoplysninger. Ved per-
sonoplysninger forstås oplysninger, der kan henføres til bestemte personer, selv om
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oplysningen først skal kombineres med andre oplysninger for at kunne henføres til en
person [Blume, s. 29]. F.eks. har Registertilsynet i et brev til Boligministeriet i 1997
fastlagt, at adressekoden i Boligministeriets adresseprojekt er en personhenførbar
oplysning, og skal derfor behandles med høj grad af fortrolighed. Registertilsynet
har dog ikke endnu fastsat reglerne for brugen af disse adressekoder [TechWorld, nr.
8, s. 3].

Der er tre betingelser, der skal opfyldes for at kunne oprette private registre inde-
holdende personoplysninger. For det første skal oplysningen enten være afgivet af
den registrerede selv, eller være indhentet med dennes samtykke. For det andet skal
vedkommende ud fra den foreliggende situation vide, at oplysningen vil blive regi-
streret. For det tredje skal det være nødvendigt for virksomheden at være i besid-
delse af oplysningen.

Disse tre betingelser opfylder Alm. Brand i forbindelse med registrering af an-
meldte skader. Forsikringstagerne afgiver selv oplysningerne om skaderne, og de
burde vide, at de pågældende oplysninger bliver registreret. Endelig er det nødven-
digt for selskabet at registrere oplysningerne for at kunne beregne forventningerne til
kommende skader. Registeret må dog kun oprettes efter forudgående anmeldelse til
registertilsynet (Justitsministeren kan efter indhentet udtalelse fra registertilsynet und-
tage bestemte typer registre fra anmeldelsespligten).

Sammenkøring med andre forsikringsselskabers skadeanmeldelsesregistre, for at
få et bedre datagrundlag at beregne forventningerne til kommende skade, må dog
ikke finde sted. Drejer det sig derimod om aggregerede data, som f.eks. statistiske
data for et helt postnummer, må sammenkøring gerne finde sted, da det ikke er
personoplysninger, og derfor ikke omfattet af reglerne.

Ovenstående gælder for Alm. Brand som selskab. Med hensyn til dette projekt
gælder andre regler, da vi ikke arbejder for Alm. Brand, men kun laver et fiktivt
projekt. Disse forhold redegør nedenstående for.

Reglerne omfatter ikke registrering, der alene finder sted til videnskablige formål.
Registrering til dette formål af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold,
hvorunder oplysninger om forsikringstagerenes anmeldelse om skadens art med til-
hørende adresse må høre under, må dog kun ske efter forudgående anmeldelse til
registertilsynet. Om dette projekt hører ind under denne regel er ikke lykkedes at få
klarlagt.

Alm. Brand må ikke videregive de registrerede oplysninger om enkeltpersoners

rent personlige forhold uden samtykke fra den registrede. Herunder må oplysninger
om forsikringstagernes anmeldelse af skader høre ind under. Registertilsynet kan
dog tillade, at oplysningerne videregives, når det sker til varetagelse af interesser,
der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse. An-
dre registrede oplysninger, der ikke drejer sig om rent private forhold, må kun vide-
regives uden den registreredes samtykke i det omfang, det er et naturligt led i selska-
bets normale drift.

Hvis vi skulle bruge data fra politiet til projektet, er der to regler som måske
kunne bruges. Hovedreglen er, at oplysninger, der kan henføres til bestemte perso-
ner, fra offentlige registre om enkeltpersoners rent private forhold, ikke må videregi-
ves. Videregivelse kan dog ske, når det sker til varetagelse af private interesser, der
klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse. Det kan
ligeledes ske når videregivelsen er nødvendig for udførelsen af videnskabelige un-
dersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Disse oplysninger må ikke
vidergives yderligere.

OphavsretlovenOphavsretlovenOphavsretlovenOphavsretlovenOphavsretloven
Ophavsretloven har indflydelse på projektet vedr. edb-programmer og adresse-

databasen, der er nødvendige for at implementere det nye tariferingssystem. I
ophavsretloven henregnes kort og edb-programmer til litterære værker.

Loven medfører, at den, der har ophavsretten til et edb-program, har eneretten til
at fremstille nye eksemplarer. Dette medfører, at Alm. Brand skal købe det antal
licenser, som organsationen skal bruge. Dette gælder både edb-program og data-
base. Alm. Brand må dog gerne, når licenserne er købt, ændre på  både edb-pro-
gram og database i det omfang det er nødvendigt, for at edb-program og database
kan benyttes til det pågældende formål. Alm. Brand må også gerne fremstille et
sikkerhedseksemplar.




