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Ágrip 

Ökutækjatryggingar hafa hingað til ekki mikið verið ræddar í sömu andrá og nýsköpun eða 

vöruþróun, heldur þvert á móti. Nú eru hins vegar blikur á lofti á tryggingamarkaðinum, því 

þann 1. mars árið 2011 gaf Evrópudómstóllinn út tilskipun um að frá og með 21. desember 

2012 væri tryggingafélögum innan sambandsins óheimilt að nota kyn sem hluta af 

áhættugreiningu. Konum hefur fram til þessa, vegna lægri tjónatíðni, víða staðið til boða að 

kaupa hagstæðari tryggingar en körlum. Það telur Evrópudómstóllinn ólögmæta mismunun 

vegna kynferðis. Margir telja að þessi dómur verði fordæmisgefandi fyrir aðra þætti 

hefðbundins áhættumats eins og þegar áhætta er reiknuð með tilliti til aldurs eða búsetu. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að rannsaka samband milli aksturs og slysa á Íslandi og kanna 

kosti aksturstengdra ökutækjatrygginga og áhættumats byggðu á upplýsingum um notkun 

ökutækja, sem hugsanlega gætu leyst af hólmi núverandi aðferðir við áhættumat 

tryggingafélaga. Það er gert með því að rannsaka hvort mat á notkun ökutækis gefi betri 

mynd af raunáhættu, auk þess sem skoðað er hvað það myndi hafa í för með sér fyrir 

tryggingafélög og viðskiptavini þeirra ef boðið væri upp á slíka vöru. Niðurstaða 

ritgerðarinnar er að mæling á notkun farartækis gefi betri upplýsingar til að meta raunáhættu 

á slysum en hefðbundið áhættumat. Sé sú leið valin ásamt virkri endurgjöf um aksturslag til 

ökumanna, er hægt að draga enn frekar úr áhættunni. Enn fremur vinnur aðferðin gegn 

vandamálum tengdum ósamhverfum upplýsingum auk þess sem hún getur að líkindum haft 

mikil og jákvæð ytri áhrif á samfélagið allt.  
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1. Inngangur 

Auður okkar og hamingja er gjarnan nátengd hamingju og öryggi annarra. Sama hvert við 

stefnum í lífinu eða hvaða markmið við setjum okkur, viljum við að okkar nánustu líði vel og 

að það umhverfi sem við höfum skapað okkur og fjölskyldu okkar sé öruggt. Jafnvel þótt við 

séum ólíkir einstaklingar með ólíkar þarfir, þá miða flest verka okkar að því að styrkja þessar 

grunnstoðir hamingjunnar. Sem börnum er okkur kennt að óhöppin geri ekki alltaf boð á 

undan sér og að sum óhöpp geti valdið okkur miklu tjóni, með tilfinnanlegum afleiðingum 

fyrir auð okkar og hamingju. Reynsla og þekking kennir okkur að kapp sé best með forsjá og 

einnig að reyna að takmarka þær ógnir sem við þurfum að búa við. Til þess að draga úr 

ógninni og minnka líkurnar á að við lendum í tjóni byggjum við okkur samfélag sem verndar 

okkur. Við setjum lög sem vernda hagsmuni okkar og ráðum fólk í vinnu við að framfylgja 

þeim. Við höfum sameinast um þá sýn að eitt af megin hlutverkum samfélagsins sé að vernda 

fólk fyrir miklum ógnum og að draga úr afleiðingum þess ef til tjóns kemur. Tilvist 

almannatrygginga, sem standa straum af kostnaði við heilbrigðiskerfið og koma til móts við 

kostnað þeirra sem veikjast, er ein birtingarmynd þessa viðhorfs. Kostnaður við 

heilbrigðisþjónustu getur verið umtalsverður, sérstaklega ef um langvarandi veikindi er að 

ræða. Til þess að jafna stöðu fólks í samfélaginu höfum við á Íslandi kosið að greiða fyrir 

þessa þjónustu með sköttum. Í Bandaríkjunum er málum öðruvísi háttað, þar sem fólk kaupir 

sér tryggingar til þess að bera kostnað af veikindum sínum eða fjölskyldu sinnar. Þar þurfa 

einstaklingar að meta hve mikið kostnaður við vænt tjón muni hafa á auð þeirra og hamingju. 

Um leið verður það val hvers og eins hversu miklar tryggingar eru keyptar.  

Sumar ógnir eru hins vegar þess eðlis að allir eru skyldaðir til að tryggja sig gegn þeim. Á 

Íslandi eru ábyrgðartryggingar ökutækja dæmi um slíkar tryggingar. Allir eigendur ökutækja 

verða að kaupa lögbundna tryggingu til þess að standa straum af þeim kostnaði sem 

hugsanlegt tjón bifreiðarinnar kann að valda. Það þýðir að auk þess að vernda hag þess sem á 

bifreiðina nær tryggingin einnig til þeirra sem gætu orðið fyrir tjóni af völdum ökumanns 

bifreiðarinnar við akstur. Starfandi tryggingafélög hafa leyfi hins opinbera til þess að bjóða 

ökutækjatryggingar í samræmi við gildandi lög. Gjaldið sem eigendur ökutækjanna greiða 

þeim fyrir slíkar tryggingar, hefur hingað til verði metið út frá blöndu af þáttum, sem taldir 

eru vera lýsandi fyrir áhættu skilgreindra hópa. Inn í áhættumat tryggingafélaganna er notuð 

tölfræði síðustu ára, sem sýnir þróun miðað við ákveðna óháða þætti eins og vélarstærð og 

þyngd bifreiðar, póstnúmer eiganda og kyn. Einnig er stuðst við innlendar sem erlendar 
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rannsóknir, sem sýnt hafa fram á tölfræðilegan mun á tjónatíðni eftir kynferði ökumanns og 

að sá munur er umtalsverður. Margar þeirra hafa talið að það megi rekja til meiri áhættusækni 

karla en kvenna, en um það er þó ekki samrómur. Atferlisrannsóknir, eins og sú sem 

Rannsóknir og greining (2004) gerðu á áhættuhegðun ungra ökumanna, benda til þess að 

skýringanna sé að leita annars staðar. Í rannsókninni var kannað hvort fylgni væri milli 

slysatíðni og samveru með fjölskyldu. Niðurstöður hennar bentu til þess að því meiri tíma 

sem ungmennin vörðu úti að aka með fjölskyldunni, þeim mun minni líkur væru á því að þau 

myndu lenda í umferðarslysi. Einnig að sá munur væri til kominn vegna þess að þá væru þau 

síður ökumenn. Það sem þarna er ýjað að, er að hugsanlega geti magn athafnarinnar haft áhrif 

á niðurstöðuna. Þeim mun meira sem einstaklingur er í umferð sem ökumaður, þeim mun 

líklegra er að hann lendi í slysi. Þessi fullyrðing virðist ekki vera úr lausu lofti gripin því 

þegar kafað er dýpra í hegðun ökumanna kemur í ljós að það er munur á notkun bifreiða eftir 

kynjum (Butler, 2006). Hverjar svo sem ástæðurnar eru fyrir því, virðast konur einfaldlega 

keyra minna en karlar. Það þýðir að magn notkunarinnar, mælt í eknum kílómetrum, er fyrst 

og fremst minna hjá konum og að þar sé hugsanlega fundin skýringin á tölfræðilega ólíkri 

slysatíðni karla og kvenna.  

Nú eru miklar breytingar framundan á tryggingamarkaðinum, því þann fyrsta mars árið 2011 

gaf Evrópudómstóllinn út tilskipun um að frá og með 21. desember 2012 væri 

tryggingafélögum innan sambandsins óheimilt að nota kyn sem hluta af áhættugreiningu. 

Konum hefur fram til þessa víða staðið til boða hagstæðari tryggingar heldur en körlum, 

vegna lægri tjónatíðni, en það telur Evrópudómstóllinn ólögmæta mismunun vegna kynferðis. 

Margir hafa áhyggjur af því að hugsanlega sé þessi dómur fordæmisgefandi fyrir aðra þætti 

hefðbundins áhættumats eins og að reiknað sé með tilliti til aldurs eða búsetu. Hvað sem því 

líður þá þýðir dómurinn að nú neyðast tryggingafélög til að endurskoða allar 

áhættumatsaðferðir sínar. Tilgangur þessarar ritgerðar er að rannsaka samband milli aksturs 

og slysa á Íslandi og kanna kosti aksturstengdra ökutækjatrygginga og áhættumats byggðu á 

upplýsingum um notkun ökutækja, sem hugsanlega gætu leyst af hólmi núverandi aðferðir 

við áhættumat tryggingafélaga. Það er gert með því að rannsaka hvort mat á notkun ökutækis 

gefi betri mynd af raunáhættu, auk þess sem skoðað er hvað það myndi hafa í för með sér 

fyrir tryggingafélög og viðskiptavini þeirra ef boðið væri upp á slíka vöru. 
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2. Samband áhættu og trygginga 

Tryggingar eru í eðli sínu einfalt fyrirbæri. Tökum sem dæmi hóp 100 einstaklinga þar sem 

líkur þeirra á að lenda í ákveðnu tjóni eru 1% á ári og kostnaður tjónsins er 5.000,- krónur. Ef 

allir hópfélagar borga árlega 50 krónur í sjóð, greiðslu sem kallast iðgjald, er sjóður hópsins 

nákvæmlega 5.000,- krónur og nægilega stór til að bæta vænt tjón. Árlega verður einn úr 

hópnum fyrir tjóninu og fær allan sjóðinn greiddan. Að ári liðnu borga allir aftur sama 

iðgjald. Ferlið endurtekur sig og allir innan hópsins eru að fullu tryggðir fyrir áhættunni. Þar 

sem iðgjaldið er einvörðungu rétt hlutfall af þeim kostnaði sem hlýst við að bæta tjónið S og 

líkunum á að lenda í tjóninu p, er iðgjaldið G sagt vera í sanngjörnu hlutfalli við tjónið og 

verð tryggingarinnar því sanngjarnt (e. Actuarially fair insurance). Þessu sambandi lýsti 

Borch (1967) sem:  

G = p · S 

Félagið, sem stofnað er utan um sjóðinn, nefnist tryggingafélag. Það reynir að ávaxta sjóðinn 

eftir fremsta megni og sér um að greiða bæturnar til þeirra sem fyrir tjóninu verða. En 

auðvitað fylgir félaginu annar kostnaður, sem líklega er ekki hægt að fullu ná yfir með því að 

ávaxta féð. Það þýðir að ofan á iðgjaldið leggst fastinn t sem er hlutfallslegur 

rekstarkostnaður félagsins miðað við stærð iðgjaldsins. Verð tryggingarinnar hækkar og 

verður: 

G* = p · (1 + t) · S 

Hversu mikið aðilar eru tilbúnir að tryggja sig fer eftir þeim kjörum sem þeim bjóðast. Ef 

tryggingar eru boðnar í sanngjörnum hlutföllum mun viðkomandi tryggja sig að fullu, en 

annars bara að hluta (Perloff, 2011). Hins vegar getur tryggingafélag ekki boðið sanngjörn 

hlutföll þar sem þá hefur það ekki fyrir öðrum kostnaði og fer á hausinn. Það þýðir að 

tryggingar sem tryggingafélög bjóða geta aldrei verið alveg sanngjarnar fyrir 

tryggingartakann. 

Til einföldunar er hér gert ráð fyrir að allir aðilar séu meðvitaðir um hverjar líkurnar eru á 

tjóni og að stærð tjónsins sem greidd er til baka sé þekkt. Raunveruleikinn er auðvitað allur 

annar. Algengast er að fólk taki sínar ákvarðanir í verulegri óvissu. Einstaklingar eru mjög 

mismunandi og það sama gildir um áhættu hvers og eins gagnvart tjónum. Lífsstíll fólks, 

áhugamál, atvinna og atgervi geta haft mikil áhrif á áhættumat. Það er því afar erfitt að gera 
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sanngjarnt áhættumat fyrir einstakling ef ekki ógerningur. Á hinn bóginn gildir öðru máli um 

hópa fólks. Því stærra sem úrtakið er, þeim mun auðveldara verður að heimfæra tölfræði um 

tjón og tjónatíðni yfir það. Það þýðir að flest tryggingafélög bjóða aðeins tryggingar gegn 

tjónum þar sem þau geta dreift áhættunni yfir stóran hóp viðskiptavina (Folland, Goodman og 

Stano, 2004).  

 

2.1. Grundvöllur trygginga 

Um ævina söfnum við auði. Það fé sem við eignumst notum við að hluta í neyslu en 

fjárfestum einnig hluta í sjóði. Þessa sjóði ávöxtum við eftir fremsta megni, til að mynda með 

innlánum í banka sem í staðinn greiða okkur vexti. Einnig fjárfestum við í húsnæði, bílum, 

bátum, félögum, menntun og öðru sem við teljum að geti aukið auð okkar eða aukið 

möguleika okkar á að þéna meira fé í framtíðinni. Auður okkar er samanlagt verðmæti 

þessara hluta á hverjum tíma fyrir sig. Áföll gera hins vegar sjaldnast boð á undan sér og 

eignir okkar geta orðið fyrir miklu tjóni. Alvarleg eða langvarandi veikindi geta hindrað 

okkur í að þéna það fé sem við annars gætum, auk þess sem stóráföll geta riðið fólki og 

félögum að fullu fjárhagslega. Kaup á tryggingum, sem bæta tjón með þjónustu eða beinu 

fjármagni, eru leið til að vernda auð okkar fyrir ófyrirséðum áföllum. Hægt er að ákvarða 

hvernig einstaklingur bregst við áhættusömum tilboðum ef við vitum hversu mikið væntur 

auður hans, eða vænt notagildi auðsins, breytist við ákveðinn atburð (Perloff, 2011). Sýn 

fólks á áhættu getur verið afar mismunandi. Tveir einstaklingar sem gætu talist líkir með 

tilliti til lífsstíls og hegðunar gætu haft gerólík viðhorf til tiltekinnar áhættu. Annar aðilinn 

gæti verið áhættufælinn og kosið að tryggja sig á meðan hinn telur ekki þörf á slíku. Sá 

síðarnefndi gæti haft ýmsar ástæður fyrir mati sínu. Hann gæti talið líkur á tjóni hverfandi 

eða þá að hann gæti komist yfir tjónsáfallið með öðrum hætti. Hann gæti líka einfaldlega 

verið áhættusæknari en hinn fyrri.  

Hugtakið jaðarnotagildi er gagnlegt til að skoða þetta betur. Þannig má segja að ef auður 

okkar er 10 krónur og við fáum eina krónu til viðbótar, mun það hafa hlutfallslega meiri áhrif 

á okkur en ef auður okkar væri 10.000 krónur og við fengjum viðbótar krónuna. Það er þetta 

samspil auðs og notagildis sem ákvarðar hvort og hvernig við erum búin undir að mæta 

áhættu og þá hvort við erum áhættuhlutlaus, áhættusækin eða áhættufælin. Í grein sinni um 

jafnvægi á tryggingamarkaði í samkeppni, lýstu Rothschild og Stiglitz (1979) því hvernig 
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eftirspurn áhættufælinna einstaklinga eftir tryggingum ákvarðast út frá væntu notagildi auðs, 

ṼE. Ef við látum W1 vera auð ef viðkomandi lendir ekki í tjóni og W2 er auður hans ef til tjóns 

kemur, þá verður vænta notagildið við sanngjarnt hlutfall:  

ṼE (p,W1,W2) = (1 - p) · U(W1) + p · U(W2) 

þar sem U er notagildi auðsins og p er líkurnar á tjóni eins og áður.  

Þegar einstaklingur er áhættuhlutlaus, þ.e. hvorki áhættufælinn né áhættusækinn, er 

virðisfallið Ṽ línulegt milli auðs W og notagildi auðsins U. Það þýðir að hver viðbótar króna 

hefur sömu hlutfallslegu áhrifin á jaðarnotagildi hans sama hver auður viðkomandi er.  

 

Mynd 2-1 Notagildisferill áhættuhlutlauss aðila. 

 

Mynd 2-1 (Folland, Goodman og Stano, 2004) sýnir samspil auðs og notagildis hjá 

áhættuhlutlausum aðila þar sem W1 er auður viðkomandi án tjóns (punktur B) og W2 er auður 

viðkomandi ef til tjóns kemur (punktur A). Vænt virði tryggingarinnar ṼE er þá í punkti C. 

Það þýðir að sé miðað við sanngjarnt hlutfall má verð tryggingarinnar ekki vera meira en: 

G = p · S = W1-W4 

Þar sem W4 er auður viðkomandi eftir að iðgjaldið er greitt.  
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Þegar einstaklingur er áhættusækinn eykst jaðarnotagildi viðbótarkrónunnar eftir því sem 

auður hans er meiri (U‘‘ > 0) og mun hann því hafa kúptan notagildisferil.  

 

 

Mynd 2-2 Notagildisferill áhættusækins aðila. 

 

Mynd 2-2 (Folland, Goodman og Stano, 2004) sýnir notagildi hjá áhættusæknum aðila (rauð 

lína), borið saman við notagildisferil hjá áhættuhlutlausum aðila (blá lína). Vænt virði 

tryggingarinnar er þá lægra en vænt notagildi tryggingar hjá áhættuhlutlausum aðila sem 

þýðir að slíkur aðili mun ekki tryggja sig gagnvart sömu áhættu, þrátt fyrir að sanngjörn 

hlutföll væru í boði, þar sem U4 < U3.  

Þegar einstaklingur er áhættufælinn minnkar jaðarnotagildi viðbótarkrónunnar eftir því sem 

auður hans er meiri (U‘‘< 0) og þá er ferill notagildisins auðsins hvelfdur. Notagildi auðs hins 

áhættufælna lækkar því mun minna við kaupin á tryggingu en hjá þeim sem er hlutlaus, þar 

sem að það er minna virði fyrir viðkomandi að fá eina krónu heldur en að tapa henni, eins og 

hvelfdi notagildisferillinn gefur til kynna. Þetta þýðir að áhættufælni aðilinn er mun líklegri 

en áhættuhlutlausi aðilinn til að kaupa sér tryggingu og að vænt virði hennar ṼE sé í punkti D.  
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Mynd 2-3 Notagildisferill áhættufælins aðila. 

 

Mynd 2-3 (Folland, Goodman og Stano, 2004) sýnir notagildi hjá áhættufælnum aðila (rauð 

lína), borið saman við notagildisferil hjá áhættuhlutlausum aðila (blá lína). Út frá þessu er 

hægt að segja til um hversu mikið áhættufælinn aðili væri að hámarki tilbúinn að greiða fyrir 

trygginguna, G*, þar sem vænt notagildistap hans verður jafnt notagildi hins hlutlausa í 

punkti F. Þá lýsir línan FC áhættufælni viðkomandi og:  

G* = p · (1 + t) · S = W1-W3 

Þar sem W1 er auður viðkomandi án tjóns og W3 er auður viðkomandi eftir greiðslu hámarks 

iðgjalds. Allir punktar hægra megin við W3 gefa áhættufælnum aðila meira notagildi heldur 

en vegið notagildi óvissu í punktinum C.  

Rothschild og Stiglitz (1979) skiptu kaupendum trygginga í tvo hópa eftir áhættu. 

Annarsvegar aðila með mikla áhættu á tjóni og hins vegar aðila með litla áhættu á tjóni. Þeir 

komust að þeirri niðurstöðu að ef ekki væri greint á milli hópanna, heldur horft á þá sem eina 

heild, gæti aldrei orðið jafnvægi á milli framboðs og eftirspurnar. Eina leiðin til að ná 

jafnvægi væri að þeir sem hefðu háa áhættu viðurkenndu það. Þannig myndi hagur allra 

aukast.  
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2.2. Ósamhverfar upplýsingar  

Í hinum raunverulega heimi eru upplýsingar aldrei fullkomnar. Þegar einn aðili hefur meiri 

eða betri upplýsingar en annar er talað um að upplýsingar þeirra séu ósamhverfar. Þegar 

munur er á milli þeirra upplýsinga sem seljandi hefur miðað við þær upplýsingar sem 

kaupandi hefur, getur skapast hætta á misnotkun og jafnvel markaðsbresti. Almennt er talað 

um að tvenns konar hætta geti skapast, þ.e. annars vegar hætta á hrakvali og hins vegar á 

freistnivanda.  

 

2.2.1. Hrakval 

Hrakval (e. Adverse selection) lýsir vandamálinu sem verður til við að velja óafvitandi 

bjagað safn einstaklinga, vöru, samninga eða annarra hluta, sem ganga gegn því markmiði 

sem stefnt var að. Dæmi um slíkt eru til dæmis aðstæður sem myndast vegna þess að 

áhættusæknir aðilar blandast við safn áhættufælinna einstaklinga, sem aðilar að sama 

bótasjóði. Áhætta hópsins eykst þá umtalsvert, sem veldur því að bótasjóðurinn verður að 

vera stærri og iðgjöld allra í hópnum verða að vera hærri. Hrakval verður til vegna 

ósamhverfra upplýsinga og vegna þess að annar aðilinn veit meira um ósýnileg einkenni 

vörunnar (e. Unobserved characteristics) heldur en hinn. Á tryggingamarkaði er mesta hættan 

á hrakvali tengd sölu á líf- eða sjúkdómatryggingum, þar sem einstaklingur sem kaupir sér 

sjúkdómatryggingu þekkir sína sjúkdómssögu og sitt líferni betur en tryggingafélagið 

(Folland, Goodman og Stano 2004). Frægt dæmi um hrakval er þegar verið er að selja notaða 

bíla, þar sem seljandinn veit mun meira um einkenni og ástand bílsins en kaupandinn. Þessi 

óvissa um gæði bíls í samanburði við aðra sambærilega bíla, getur jafnvel leitt til 

markaðsbrests (Akerlof, 1970). Það sem skiptir máli er kostnaðurinn við að afla sér 

upplýsinga. Vitað er að tryggingafélög safna upplýsingum um einkenni og hegðun þar til 

kostnaður við frekari rannsóknir er jafn jaðarkostnaði við að afla frekari upplýsinga. Í sumum 

tilfellum getur verið nær ómögulegt að nálgast slíkar upplýsingar.  

Rannsóknir Janssen og Karamychev (2005) benda hins vegar til þess að hægt sé að yfirstíga 

þessa hættu. Þeir rannsökuðu grein Rothschild og Stiglitz (1979) um jafnvægi á 

tryggingamarkaði í samkeppni og komust að þeirri niðurstöðu að það væri í raun hægt að ná 
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Nash jafnvægi1  á framboði og eftirspurn. Ein forsenda Rothschild og Stiglitz var að 

samningar væru fastir og tækju ekki breytingum eftir að þeir væru gerðir. Því væru allar 

mælingar gagnslausar sem gerðar væru eftir að tryggingasamningur væri gerður. Niðurstöður 

Janssen og Karamychev voru á þá leið að með því að gera samninga breytilega og láta þá 

taka mið af breyttri hegðun yfir lengri tíma, væri hægt að ná jafnvægi. Þessar niðurstöður 

benda til þess að með lækkandi kostnaði við mælingar á hegðun og tryggingasamningum sem 

breytast með breyttri hegðun hins tryggða, sé hægt að vinna gegn því vandamáli sem hrakval 

getur skapað á tryggingamarkaði. 

 

2.2.2. Freistnivandi 

Freistnivandi (e. Moral hazard) er hin hliðin á ósamhverfum upplýsingum. Freistnivandi 

trygginga kemur upp þegar hinn tryggði hættir að gæta sín eða hættir að fyrirbyggja tjón, 

vegna þess að hann er tryggður fyrir því. Dæmi um slíkt væri hegðun bíleiganda sem væri að 

fullu tryggður fyrir öllum tegundum af tjóni. Þar sem auður bíleigandans breytist ekki vegna 

tjóns sem kann að verða á bílnum er hætt við að hann muni vera áhættusæknari en ef hann 

væri ekki að fullu tryggður eða ótryggður (Perloff, 2011). Til þess að sporna við freistnivanda 

eru oft sett sjálfsábyrgðarákvæði í skilmála trygginga. Í opinberri heilbrigðisþjónustu er 

greiðsluþátttaka sjúklingsins notuð sem annað form af sjálfsábyrgð. Slík ákvæði eru algeng í 

íslenskum tryggingum og eru þá oftast þannig að komi til tjóns þurfi hinn tryggði að bera 

fastann hluta af kostnaðinum (Þorvaldur Þorsteinsson, 2001). Þetta er algeng leið til þess að 

takast á við freistnivanda þar sem það er ýmsum vandkvæðum bundið fyrir tryggingafélög að 

mæla slíka breytingu á hegðun. Sjálfsábyrgð ökutækjatrygginga á Íslandi miða við ákveðna 

upphæð þannig að sé kostnaður við tjónið lægri en sú upphæð þá ber tryggingartakinn tjónið 

að fullu, en sé hann hærri bætir tryggingafélagið tjónið að fullu. Hægt er að vera án 

sjálfsábyrgðar en þá er tryggingin dýrari. Annað form sjálfsábyrgðar, sem þekkist víða 

erlendis, er að komi til tjóns þá verður tryggingartakinn að greiða tryggingafélaginu 

sjálfsábyrgðina áður en tjónið er gert upp. Allar miða þessar aðferðir að því sama sem er að 

fyrirbyggja freistnivandann með því að halda hluta ábyrgðarinnar ætíð eftir hjá 

tryggingartakanum.  
                                                      
1 Nash jafnvægi er lausnarregla í leikjafræði, búin til af og nefnd í höfuðið á John Forbes Nash og vísar til þess 
jafnvægis sem myndast þegar allir málshafandi aðilar velja hver þann kost sem hentar þeim best, að gefnum 
ákvörðunum allra hinna málshafandi aðila. Ef hegðun allra aðila er stöðug, getur enginn þeirra hagnast á því að 
breyta um stefnu. 
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Steven Shavell (1979) komst að þeirri niðurstöðu að ákvæði eins og um sjálfsábyrgð nægðu 

ekki til þess að leysa freistnivandann. Full ástæða væri til þess að fylgjast betur með 

hegðunarbreytingum með mælingum og reyna að sporna við þeim þar sem það ætti við. Ef 

hægt væri að nota mælingar og veita endurgjöf til tryggingartaka væri komið fram tæki sem 

gæti veitt hvatningu til jákvæðrar hegðunarbreytingar. Með því væri hægt að ná 

raunverulegum árangri við að draga úr freistnivanda þeirra. Vandinn er sá að erfitt eða 

kostnaðarsamt getur reynst að koma slíkum mælingum við. Auk þess eru allar mælingar á 

áhættu gagnslausar ef tryggingarsamningurinn er óbreytanlegur og mælingarnar eru 

framkvæmdar eftir að hann er gerður (Rothschild og Stiglitz, 1979).  
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3. Íslenskar ökutækjatryggingar 

Ökutækjatryggingar falla undir Umferðarlög nr. 50/1987 og Lög um vátryggingarsamninga 

nr. 30/2004. Allir skilmálar ökutækjatrygginga, sem seldar eru á Íslandi, byggja á þeim 

skyldum og réttindum sem þar koma fram. Fyrstu lögin sem náðu yfir notkun ökutækja á 

Íslandi voru lög nr. 21 frá 1914, en ábyrgðartrygging ökutækja var fyrst lögfest með lögum 

nr. 34/1926 og lögum nr. 56/1926. Árið 1987 voru gerðar breytingar á skaðabótareglum sem 

skylduðu ábyrgðarmann ökutækis til að kaupa sérstaka slysatryggingu fyrir ökumann, til 

viðbótar við slysatryggingu hjá Tryggingastofnun ríkisins og með lögum nr. 32/1998 var 

slysatryggingin rýmkuð. Nú nær hún einnig til farþega bifreiðarinnar og annarra sem slasast 

af völdum hennar. Reglugerð um lögmæltar ökutækjatryggingar nr. 424/2008 er einnig 

þýðingarmikil, þar sem hún skyldar öll tryggingarfélög sem bjóða ökutækjatryggingar 

samkvæmt umferðarlögunum, til þess að bjóða lögbundnar ábyrgðar- og slysatryggingar, 

ásamt því að skylda öll félögin til þess að vera aðilar að Alþjóðlegum bifreiðatryggingum á 

Íslandi sf. Til þess að geta starfað á sviði vátrygginga hér á landi þarf viðkomandi félag að fá 

viðurkenningu og skráningu hjá innanríkisráðuneytinu, auk þess að hafa starfsleyfi frá 

Fjármálaeftirlitinu. 

Í dag eru fjögur félög starfandi sem bjóða almenna ökutækjatryggingu, Tryggingamiðstöðin 

hf. (TM), Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (Sjóvá), Vörður tryggingar hf. (Vörður) og 

Vátryggingafélag Íslands hf. (VÍS). Þessu til viðbótar selur TM einnig ökutækjatryggingar 

undir vörumerkinu Elísabet. Öll félögin eru aðilar að Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF) og í 

gegnum þau að Samtökum atvinnulífsins (SA). Þau lúta öll tilskipunum Fjármálaeftirlitsins 

og annarra eftirlitsstofnanna ríkisins. Félag íslenskra bifreiðaeiganda (FÍB) er stærstu 

hagsmunasamtök neytenda á þessum markaði, með um fimmtán þúsund félagsmenn.  

 

3.1. Samkeppni innan markaðarins 

Samkeppniseftirlitið skilgreindi íslenska vátryggingamarkaðinn sem fákeppnismarkað í 

rannsókn sinni á samkeppnishindrunum á markaðinum árið 2004. Þá réðu stóru félögin þrjú, 

Sjóvá, TM og VÍS markaðinum með um 30% hlutdeild hvert. Þau voru í megin dráttum talin 

bjóða svipaðar tryggingar og þjónustuleiðir. Fram kom að félögin hefðu í gegnum tíðina haft 

með sér samráð og hamlað samkeppni. Hins vegar tók rannsókn Samkeppniseftirlitsins um 

sjö ár í framkvæmd og á þeim tíma voru gerðar breytingar í rekstri félaganna sem urðu til 
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þess að enginn dómur féll né voru sektir lagðar á þau. Hins vegar voru félögin þrjú fundin sek 

árið 2005, fyrir að hafa með sér ólöglegt samráð við að taka upp Cabas-tjónamatskerfi við 

bifreiðaréttingar og -sprautun. Þessi niðurstaða var síðan staðfest með dómi Héraðsdóms 

Reykjavíkur í maí 2006.  

3.2. Vöruframboð ökutækjatrygginga 

Ökutækjatryggingar eru stór þáttur í vátryggingastarfsemi félaganna. Sem dæmi má nefna að 

árið 2003 námu ökutækjatryggingar um 52% af heildariðgjöldum Sjóvár 

(Samkeppniseftirlitið, 2005). Þrátt fyrir það virðist vera lítill munur á því vöruframboði sem 

tryggingafélögin fjögur hafa af slíkum tryggingum. Almennt er vörunum skipt upp í 

lögbundnar og frjálsar tryggingar. Lögbundnu tryggingarnar eru tvær, lögboðin 

ábyrgðartrygging ökutækja og lögboðin slysatrygging ökumanns, eiganda og farþega. Það 

virðist vera sem að þessar tvær tryggingar séu teknar saman í eina hjá öllum 

tryggingafélögunum. Frjálsar tryggingar taka á áhættu sem ekki er innifalin í lögbundnu 

slysa- og ábyrgðartryggingunum. Tafla 3-1 ber saman vöruframboð félaganna fjögurra. 

Tafla 3-1 Samanburður á framboði ökutækjatrygginga. 

 

 

Við skoðun á gildandi skilmálum allra félaganna á lögbundnum ökutækjatryggingum, kemur 

í ljós að þau áskilja sér mikið svigrúm til að ákvarða iðgjald við endurnýjun samninga. 

Skilmálarnir eru afar líkir milli félaga og á stórum köflum eru þeir beinlínis eins. Sjóvá, 

Vörður og TM tengja breytingar á iðgjaldi við breytingar á almennri verðlagsþróun, almennri 

áhættubreytingu og öðrum orsökum, sem ekkert þeirra skilgreinir nánar. VÍS segir í grein 7.1 

að grunniðgjald sé reiknað út frá notkun ökutækis og lögheimili vátryggingartaka. Breyting á 

iðgjaldi verði aðeins við endurnýjun og þá í samræmi við breytingu á vísitölu. Hins vegar er 

ekki nefnt við hvaða vísitölu sé miðað. Allir skilmálar eru fastir og breytast ekki út 



 
 
 
 

 
 

13 
 

vátryggingartímabilið í samræmi við 16. grein laga um vátryggingar nr. 30/2004. Öll félögin 

áskilja sér rétt til þess að afla sér upplýsinga frá öðrum vátryggingafélögum um tjónasögu 

viðskiptavina. Skilmálar bílrúðutrygginga tiltaka 15% eigináhættu af heildartjónakostnaði, 

þurfi að skipta um rúðuna, hjá öllum félögunum. Þessi trygging er innifalinn í kaskó 

tryggingum allra félaganna. Bótasvið kaskó trygginga eru einnig mjög áþekk milli félaga, ef 

undanskilin eru ákvæði um bætur vegna þjófnaðar á hljómflutningstækjum bifreiðar, sem 

aðeins Vörður og VÍS bæta. Allar taka þær sambærilega á altjóni, þjófnaði, slysum og 

skemmdarverkum sem bifreiðin getur orðið fyrir. Hvergi er tilgreint í skilmálum hvernig 

iðgjald er samsett og hvergi er tekið á því hve mikið viðkomandi ökutæki er notað. Iðgjaldið 

virðist því vera mjög sveigjanleg stærð sem geti verið ákvörðuð algerlega að geðþótta 

tryggingafélaganna. Vöruframboð félaganna virðist vera einsleitt, þ.e. þau hafa ekki aðgreint 

sig hvert frá öðru í iðgjöldum.  

 

3.3. Núverandi áhættumatsaðferðir 

Þegar tryggingafélög meta áhættu af því að vátryggja ökutæki hafa þau hingað til notast við 

aðferð sem gengur út á að áhættugreina ökumenn bifreiðarinnar (e. Driver negligence). 

Tjónahætta einstaklinga er metin út frá staðlaðri ímynd um hegðun manna, t.d. að konur séu 

öruggari ökumenn en karlar, að búsetu utan borgarmarka fylgi lægri áhætta og að ungir 

drengir séu hættulegustu ökumennirnir (Butler, 2006). Á Íslandi er áhætta metin út frá 

skráðum eiganda bifreiðarinnar.  

Tafla 3-2 Helstu þættir áhættumats á Íslandi og Bretlandi. 

Ísland Bretland 

Aldursflokkur ökumanna Bónus staða tryggingartaka 
Áhættusvæði út frá póstnúmeri lögheimilis Áhættusvæði 
Flokkur bifreiðar Bíltegund 
Bónus staða tryggingartaka Kyn 
  Aldur 
  Atvinna 

 

Tafla 3-2 (Þorvaldur Þorsteinsson, 2001) sýnir lykilþætti áhættumats á Íslandi samanborið 

við Bretland og hve líkar þessar aðferðir eru. Hverjum þætti er gefið tölulegt gildi sem 

samanlögð gefa áhættustuðul sem iðgjald viðkomandi byggir á. Inn í endanlegt mat kemur 
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síðan fyrri tjónasaga viðkomandi ef hún er fyrir hendi. Þorvaldur Þorsteinsson (2001) bendir 

á að þrátt fyrir að þessi áhættugreining sé studd gögnum um tölfræði umferðaróhappa virðist 

hún ekki nægjanleg þar sem tryggingafélög hafi verið að tapa á ökutækjatryggingum. Í 

rannsókn sinni á bónuskerfi félaganna sýnir hann einnig fram á erfiðleika kerfisins við að ná 

til jaðarhópa eins og ungra ökumanna á aldrinum 17-22 ára. Núverandi áhættugreining hafi 

innbyggðan hvata sem geri það að verkum að ungir bíleigendur skrái frekar bíla á nafn 

foreldra sinna en á sitt eigið. Þá sé áhættumat bílsins miðað við aðila í hærri aldursflokki með 

mun lægra áhættumat, sem leiði til þess að viðkomandi bjóðist umtalsvert lægri iðgjöld. Enn 

fremur bendir Þorvaldur á takmarkað forspárgildi þess að meta áhættu út frá póstnúmeri 

lögheimilis þar sem það segi lítið til um á hvaða áhættusvæði bíllinn er í raun notaður.  

Þessi hefðbundna áhættugreining getur leitt til markaðsbrests eins og rannsókn Butler (2000) 

sýnir. Þar bendir hann á að fólk sem hefur litlar tekjur og býr á svæðum með háa 

áhættuflokkun eigi erfitt með að fá tryggingu og í sumum tilfellum sé því alfarið hafnað um 

tryggingu. Iðgjald trygginga er þá hætt að endurspegla áhættu og er notað til þess að ýta fólki 

frá og hindra það í að eiga viðskipti. Í grein sinni leggur Butler til að tekin verði upp ný 

áhættugreining fyrir tryggingar, sem byggir fyrst og fremst á eknum kílómetrum og leggi 

minni áherslu á hefðbundnar greiningar. Hugmyndir sínar byggir Butler á rannsóknum 

Vickrey (1968). Grunnhugmynd Vickrey var að betra væri að byggja gjöld upp eftir notkun 

fremur en einkennum eins og hefðbundnar áhættumatsaðferðir gera. Bæði væri það mun 

sanngjarnara kerfi og betra áhættumat. Butler útfærir þessa hugmynd Vickrey yfir í að tryggt 

sé tryggingu eftir magni, þ.e. eknum kílómetra, „Pay-As-You-Drive“ tryggingar eða 

„PAYD“. 2 Aðferð Butlers leggur grunninn fyrir aksturstengdar ökutækjatryggingar.  

 

  

                                                      
2 Bein íslensk þýðing „Pay-As-You-Drive“ er „borgaðu eftir akstri“. 
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4. Aksturstengdar ökutækjatryggingar 

Grunnhugmyndina um aksturstengdar ökutækjatryggingar má rekja til rannsókna 

hagfræðingsins og nóbelsverðlaunahafans Williams Vickrey. Árið 1968 birti Vickrey grein 

þar sem hann lýsti því hvers vegna væri betra að tengja iðgjöld við jaðartjónakostnað vegna 

notkunar ökutækisins, fremur en við meðaltjónakostnað tryggingartakanna. Til þess að skilja 

muninn á þessum tveimur hlutum er vert að skoða aftur útreikning á iðgjaldi út frá líkum á 

tjóni og kostnaði tjóns sem kynntur var í kafla 2: 

G* = p · (1 + t) · S 

Þar er G* iðgjaldið, p er líkurnar á tjóni, t er kostnaðarálagning vegna rekstarkostnaðar 

tryggingafélagsins. Iðgjald getur stýrst af meðaltjónakostnaði fyrra árs og þróun fyrri ára þar 

sem S er heildartjónakostnaður allra deilt með fjölda þátttakenda í bótasjóði. Þetta er það sem 

tryggingafélög nota sem grunn í sínum kostnaðarútreikningum, í sinni einföldustu mynd. 

Óhagræðið í þessari aðferð liggur í sanngirni og dreifingu kostnaðar, miðað við áhættu innan 

hópsins. Með þessari aðferð greiða aðilar innan hópsins sem aka alltaf varlega, aka jafnvel 

mun minna en aðrir og lenda nær aldrei í tjónum, raunverulega niður tryggingar þeirra sem 

eru áhættusæknir og lenda mikið í tjónum. Það þýðir að hefðbundnar áhættumatsaðferðir ná 

ekki að vinna nægjanlega vel á hrakvalsvandanum í samsetningu hópanna. Út frá þessari 

hugmynd Vickreys sýndi Butler (2000, 2006) fram á að betra væri að mæla hve mikið bifreið 

er ekið og meta áhættuna út frá því. Því meira sem bíllinn er í umferðinni og innan um aðra 

bíla, þeim mun meiri líkur eru á því að hann lendi í óhappi. Áður hafði Vickrey talið þá leið 

ófæra vegna kostnaðarins við að mæla notkunina og eftirlit. Í þá daga var tiltölulega einfalt 

að eiga við ökumæla og engin leið að halda utan um notkunina eða skrá hana miðlægt svo vel 

væri. Niðurstaða hans var að kostnaðurinn við ökumælaaðferðina væri einfaldlega of hár. 

Þess í stað lagði hann til að notuð væri aðferð sem hann kallaði „Pay-At-The-Pump“ 3, þar 

sem tryggingarnar væru einfaldlega innifaldar í eldsneytisverðinu. Augljóslega hefur þessi 

leið sína ókosti, en á þeim tíma og miðað við þá tækni sem þá var til stóð hún fyllilega fyrir 

sínu.  

Þegar tryggingaiðgjald er greitt í einu lagi árlega, óháð notkun, lítur fólk það sömu augum og 

ónotkunartengdan kostnað eða sokkinn kostnað. Gjaldið verður hluti af föstum kostnaði við 

                                                      
3 Bein íslensk þýðing „Pay-At-The-Pump“ er „borgaðu við [bensín]dæluna“. 
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það að eiga og reka bifreið, þannig að fólk tekur ekki tryggingakostnað með í reikninginn 

þegar það tekur ákvörðun um hvort skuli nota bílinn í lengri eða styttri ferðir. Þegar notkun 

ökutækis hefur bein áhrif á iðgjaldagreiðslu breytist þessi hugsun og greiðslan verður hluti af 

jaðarkostnaðinum við aksturinn á sama hátt og skattar sem lagðir eru ofan á bensínverð. 

Annað sem gerist með því að tengja tryggingar við notkun er að hvatinn eykst til að draga úr 

akstri hjá neytendum. Með hverjum einstaklingi sem dregur úr akstri minnkar umferð og þar 

með líkurnar á óhöppum.  

Erlendis hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir á tengslum notkunar ökutækja og slysatíðni. Þar 

á meðal var rannsókn Bordoff og Noel (2008) sem sýndi að bíll, sem ekið er yfir 30.000 

kílómetra á ári, er tvöfalt líklegri til að lenda í tjóni en bíll sem er ekið 8.000 kílómetra á ári. 

Hins vegar er sambandið milli aksturs ökumanna og tjóna ekki línulegt því ökumenn sem 

keyra meira en aðrir lenda í færri árekstrum. Aðili sem ekur 30.000 kílómetra á ári mun 

líklega aðeins lenda í þremur tjónsatvikum, á móti sjö tjónstilvikum hjá aðila sem aðeins ekur 

8.000 kílómetra á ári. Í báðum tilfellum er uppsafnaður tjónafjöldi miðaður við hverja 1,6 

milljón ekna kílómetra.  

Árið 2006 sýndu Edlin og Mandic fram á hve mikil ytri áhrif4 akstur eins ökumanns til 

viðbótar hefði á áhættu annarra. Þau settu fram líkan sem reiknar út breytingu á áhættu við 

það að einn ökumaður bætist í hóp ökumanna á skilgreindu svæði. Líkanið notar 

þéttleikastuðul vegakerfis (e. Traffic density) D = M / L, þar sem M er heildarfjöldi ekinna 

kílómetra allra ökutækja og L er heildarlengd vegakerfisins. Þeirra rannsókn náði til nokkurra 

fylkja í Bandaríkjunum og sýndi fram á mikla jákvæða fylgni á milli slysatíðni og 

þéttleikastuðulsins. Því fleiri sem noti vegina, þeim mun meiri líkur eru á að tvö eða fleiri 

ökutæki rekist saman. Með líkaninu er hægt að reikna út hve mikið áhætta allra minnkar 

þegar einn ökumaður minnkar akstur. Þeirra niðurstöður benda til þess að ef heildarakstur 

myndi dragast saman um 10% þá myndi heildartjónatíðni lækka um 12 – 17%. Teygni, sem 

mælikvarði á hversu mikil prósentubreyting verður á slysatíðni við 1% breytingu á 

heildarakstri, er því á bilinu 1,2 – 1,7.  

Árið 2005 framkvæmdu Lindberg, Hultkrantz, Nilsson og Thomas viðamikla rannsókn í 

Svíþjóð sem ætlað var að kanna hvort hægt væri að hafa áhrif á hrakval og freistnivanda með 

                                                      
4 Ytri áhrif (e. Externality) eru afleiðingar gjörða eins aðila á líf annars utanaðkomandi aðila. 
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rafrænu eftirliti. Rannsakendur skoðuðu sérstaklega hvaða tegund ökumanna myndi falla að 

þessari tegund af tryggingum, til þess að meta hvaða áhrif aðferðafræðin hefði á hrakval. Út 

frá aksturshegðun var metið hvort endurgjöf út frá hámarkshraða myndi hafa áhrif á 

freistnivanda. Búnaði var komið fyrir í bílum sem skráði niður notkun þeirra og hraða. 

Búnaðurinn veitti endurgjöf til ökumanns hvort ekið væri of hratt miðað við gildandi 

hámarkshraða á þeirri götu sem ekið var eftir hverju sinni. Þátttakendur fengu fasta upphæð á 

mánuði í bónus. Sú upphæð átti að vera jafngildi þess að fá lægri tryggingar. Síðan voru gefin 

refsistig í hvert sinn sem viðkomandi keyrði yfir gildandi hámarkshraða, til lækkunar á 

upphæð bónussins. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að slíkar aðferðir vinna gegn 

freistnivanda hjá ökumönnum. Einnig kom í ljós að einstaklingar voru almennt tilbúnir til að 

sætta sig við rafrænt eftirlit, gegn greiðslu og að með virkri endurgjöf næst að skilyrða fólk til 

að keyra hægar og fylgja settum hámarkshraða. Aðferðin sýndi líka að þeir sem völdust inn í 

rannsóknina hafi einkum verið aðilar sem voru minna áhættusæknir en aðrir. Þeir sem vildu 

aka of hratt kusu síður að taka við slíku eftirliti og endurgjöf, sem bendir til þess að aðferðin 

vinni einnig gegn hrakvali. Aðferðin skilaði því bæði góðum viðskiptavinum og góðri 

hegðun. Þetta er sérstaklega áhugavert þegar það er skoðað í samhengi við rannsóknir sem 

sýna tengsl hámarkshraða á vegum við líkur á slysum. Til að mynda sýndi rannsókn Finch, 

Kompfner, Lockwood og Maycock (1994) að líkur á slysum lækka um 3 – 8% fyrir hverja 

lækkun meðalhámarkshraða um 1 km/klst. 

Séu aksturstengdar tryggingar teknar upp getur það haft margvísleg jákvæð áhrif í för með 

sér. Til að mynda hefur eigandi ökutækis þá meiri stjórn á sínum kostnaði og getur sparað 

útgjöld einfaldlega með því að keyra minna. Minni akstur eins þýðir minni áhættu annarra. 

Önnur óbein áhrif eru svo dæmi séu tekin minni bensínneysla, minni mengun, færri slys, 

lægri sjúkra- og bótakostnaðar vegna slysa fyrir samfélagið og svo mætti telja áfram. Talið er 

að í upphafi munu það einna helst vera aðilar sem keyra lítið sem munu velja þessa leið, 

vegna þess sparnaðar sem hún býður upp á. Þegar þessir aðilar hverfa út úr núverandi 

hópasamsetningum hefðbundinna ökutækjatrygginga, breytist áhættusamsetning hópanna. 

Tjónatíðni hópsins eykst sem kallar á hækkun iðgjalds þar sem meðal tjónakostnaðurinn 

eykst. Við það eykst þrýstingur á þá sem eftir sitja að skipta yfir í aksturstengdar tryggingar 

svo verðmunurinn eykst enn frekar og svo koll af kolli. Aksturstengdar tryggingar gera það 

að verkum að þeir sem aka meira og eru því í há áhættuhóp, munu greiða í réttu hlutfalli við 

sína áhættu. Þær munu sennilega alltaf vera hagkvæmari fyrir lágáhættufólk sem þurfa þá 
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ekki að niðurgreiða tryggingar þeirra sem taka meiri áhættu. Áætlað er að um tveir þriðju 

allra ökumanna muni hafa skýra fjárhagslega ástæðu til þess að skipta yfir í þetta kerfi þar 

sem þeir aka undir meðaltali heildarekinna kílómetra á ári (Bordoff og Noel, 2008). 

 

4.1. Reynsla annarra þjóða af aksturstengdum tryggingum 

Nokkur erlend tryggingafélög hafa verið að prófa sig áfram með aksturstengda 

áhættugreiningu og tryggingar. Sem fyrr hefur verið erfitt fyrir þau að mæla notkunina á 

ökutækinu. En nú eru blikur á lofti því að með frjálsu aðgengi að GPS kerfinu og 

fjöldaframleiðslu á almennum mælibúnaði því tengdu, hafa opnast ný tækifæri. Til þessa hafa 

aðallega verið notaðar þrjár aðferðir. 

1. Lesið af kílómetramæli 

Fyrsta aðferðin er að lesa beint af kílómetramæli bílsins og fylgjast þannig með notkun. Þessi 

leið er sú sem fyrirtækið Milemeter5 hefur kosið að fara. Þar þurfa viðskiptavinir að senda 

ljósmynd af stöðu mælisins í upphafi og aftur þegar fyrirtækið óskar eftir því. Aðferðin hefur 

þann ótvíræða kost að vera ódýr í framkvæmd því eftirlitskostnaði tryggingafélagsins er 

haldið í lágmarki. Íslensk hliðstæða þessarar aðferðar væri uppfletting í ökutækjaskrá. 

Gallinn er hins vegar sá að á Íslandi eru nýir bílar ekki færðir til skoðunar fyrr en 3 árum eftir 

skráningu og næst tveimur árum síðar. Það þýðir að skráning fyrstu fimm árin væri lítil sem 

engin, nema að eigandinn myndi skrá notkunina sjálfur eins og gert er hjá Milemeter. Við 

þessa leið er þó ákveðin hætta á mistökum við skráningu. 

2. Sjálfvirk akstursskráning yfir skilgreind tímabil 

Önnur aðferðin er sú að viðskiptavini er sendur gagnasöfnunarbúnaður, sem er síðan tengdur 

við aksturstölvu bílsins í nokkra mánuði. Þessi aðferð er notuð af fyrirtækinu Progressive6, en 

hún hefur umfram aðferð Milemeter að safna líka gögnum um aksturslag; hversu hratt er 

ekið, hröðun og hemlun. Með því að víkka mælinguna út til aksturshegðunar ökumanns gefst 

færi á virkri endurgjöf. Á þann hátt er hægt að draga enn frekar úr áhættusömum akstri og 

lækka áhættuna því samhliða. Gallinn við þessa aðferð er að hún gæti hugsanlega gefið ranga 

mynd af aksturslagi ökumannsins, sem getur einfaldlega ekið öðruvísi en annars rétt á meðan 

                                                      
5 Sjá vefsíðu Milemeter, www.milemeter.com.  
6 Sjá vefsíðu Progressive, www.progressive.com.  
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búnaðurinn er í bílnum. Auk þess er vandamálið við að skrá notkunina enn til staðar, rétt eins 

og í fyrstu aðferðinni.  

3. Sjálfvirk akstursskráning með GPS og gagnaskil með GSM 

Þriðji möguleikinn er að setja búnað í bílinn sem notar GPS kerfi til mælinga. Búnaðurinn 

mælir þá nákvæma staðsetningu, hraða og annað sem þurfa þykir við notkun bílsins óháð 

bílnum sjálfum. Gögnin eru síðan send í rauntíma inn í gagnagrunn með GPRS 

gagnaflutningslagi almenna GSM farsímakerfisins. Þessi kostur hefur þar til nýlega verið 

mjög dýr en ör tækniframþróun og fjöldaframleiðsla hefur nú leitt til þess að verulega hefur 

dregið úr kostnaði. Aðferðin býður upp á fleiri möguleika en hinar leiðirnar tvær. T.d. getur 

áhætta verið mismunandi eftir því hvar er ekið, hvenær og á hvaða tíma dags. Með þessu 

móti er hægt að mæla áhættu í rauntíma og jafnvel innheimta iðgjöld mánaðarlega eftir 

notkun bifreiðarinnar. Gallinn við þessa aðferð er aðallega kostnaðurinn, bæði er þessi 

búnaður dýrari en sá sem hinar aðferðirnar þarfnast og einnig fylgir þessu kostnaður vegna 

notkunar á GSM farsímakerfinu.  

Þróunin erlendis virðist byggja á aðferð þrjú, sem fyrir utan að opna á möguleikann á frekari 

mælingum, gefur nákvæmustu mælingarnar. Árið 2004 ákvað General Motors Acceptance 

Corporation Insurance (GMAC)7 að veita þeim viðskiptavinum sínum afslátt af tryggingum 

sem voru með OnStar búnað í bílum sínum. Afsláttarkjörin náðu til viðskiptavina í nokkrum 

fylkjum í Bandaríkjunum og Kanada. OnStar er einkaleyfisháður búnaður sem er framleiddur 

af General Motors og er hægt að fá í bíla sem fyrirtækið framleiðir. Afslátturinn sem 

viðskiptavinir fengu af grunniðgjaldinu var beintengdur samanlagðri ekinni vegalengd yfir 

gildistímabil tryggingarinnar. Mynd 4-1 sýnir afsláttarkjörin þar sem akstursflokkar eru 

umreiknaðir úr mílum í kílómetra. 

 

                                                      
7 Sjá vefsíðu GMAC Insurance, www.gmacinsurance.com.  
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Mynd 4-1 Afsláttarkjör aksturstengdra trygginga hjá  GMAC miðað við ekna kílómetra á ári. 

 

4.2. Reynsla Securitas hf. af sjálfvirkum ökuritum  

Securitas hf. er þjónustufyrirtæki á sviði öryggismála. Vöruframboð þess er allt frá vöktun 

með rafrænum búnaði yfir í mannaða viðveru sérþjálfaðra öryggisvarða. Félagið er með 

rúmlega hundrað bíla í rekstri, frá litlum fólksbílum upp í jeppa og litla sendiferðabíla. Um 

83% þeirra eru merktir félaginu með áberandi merkingum utan á bifreiðinni. Um 20% 

heildarflotans er notaður í verkefni þar sem unnið er á vöktum allan sólarhringinn og því 

margir starfsmenn sem nota sama bílinn. Einnig er nokkur fjöldi bíla sem starfsmenn 

Securitas hafa frjálsan aðgang að alla virka daga á vinnutíma. Aðrir bílar eru alltaf í umsjón 

sama starfsmannsins sem þá notar hann í vinnu og utan vinnu. Það sem gerir þennan hóp 

sérstakan er þetta breiða notkunarsvið. Sumum bílanna hefur aðeins verið ekið um 7.000 

kílómetra á ári, á meðan öðrum er ekið allt að 140.000 kílómetra á ári.  

Securitas hf. hefur frá því nóvember 2009 unnið að þróun nýrrar þjónustuleiðar sem gengur 

út á rafræna vöktun með GPS og GSM tækni. Mælitæki er komið fyrir í bifreið sem sendir 

með fimm sekúndna millibili upplýsingar um hraða, staðsetningu, stefnu og stöðu ökutækis, 

inn í miðlægan gagnagrunn. Við skráningu í grunninn er staðsetning bifreiðar borin saman 

við kortagrunn af öllu gatnakerfinu á Íslandi. Jafnframt er hraði bifreiðar borinn saman við 
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inn í miðlægan gagnagrunn. Við skráningu í grunninn er staðsetning bifreiðar borin saman 

við kortagrunn af öllu gatnakerfinu á Íslandi. Jafnframt er hraði bifreiðar borinn saman við 

skráðan leyfilegan hámarkshraða á viðkomandi götum. Notendur hafa aðgang að kerfinu á 

tvo vegu. Annarsvegar er hægt að tengjast því í gengum vefsíðu og skoða staðsetningu og 

notkun bifreiðar í rauntíma, sem og einfaldar yfirlitsskýrslur um notkunina. Hinsvegar fá 

framkvæmastjórar og millistjórnendur félagsins sendar daglegar yfirlitsskýrslur um notkun 

allra bíla fyrirtækisins síðasta sólarhringinn. Skýrslurnar eru einfaldar í notkun og gefa góða 

yfirsýn og auðvelda stjórnendum að veita starfsfólki sínu virka endurgjöf, án þess að þurfa að 

kasta til miklum tíma. Þrjú megin atriði skýrslnanna eru:  

1. Hvaða bílum hefur verið ekið hraðar en 95 km/klst. 

2. Hver var mesti hraði bílsins, með tengingu við tíma og staðsetningu. 

3. Hve mikið var bílum ekið í kílómetrum. 

Stjórnendur hafa síðan borið ábyrgð á að upplýsa starfsfólk um niðurstöður mælinganna og 

brýna það til betri notkunar ökutækjanna ef tilefni er til. Á tveggja mánaða tímabili lækkaði 

meðal hámarkshraðinn um tæpa 4 km/klst. Reynsla Securitas er því áþreifanleg. Ef 

niðurstaða Finch, Kompfner, Lockwood og Maycock frá 1994 er yfirfærð á þessa mælingu 

jafngildir það því að líkurnar á því að bílar fyrirtækisins lendi í slysum hafi lækkað um 12-

32%. Bílum sem óku yfir 95 km/klst fækkaði einnig úr 24 bílum á dag að meðaltali niður í 18 

bíla eða sem svarar 33% samdrætti.  
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5. Rannsókn á sambandi milli aksturs og slysa á Íslandi 

Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvort hægt væri að staðfesta sambærilegt samband á 

milli aksturs og slysa eins og erlendar rannsóknir Litmans (2005) gerðu. Árið 1981 til 1982 

var samdráttarskeið í Bresku Kólumbíu í Kanada. Á þessu tímabili dróst heildarfjöldi ekinna 

kílómetra saman um 10% og tjónatíðni lækkaði samhliða um 12%. Sú lækkun er lýsandi fyrir 

teygnina á milli aksturs og slysa, sem er, eins og fram kom í kafla 4, talin vera á bilinu 1,2 til 

1,7. Nú hefur verið kreppa á Íslandi frá því 2008 og því tilvalið að rannsaka hvort þróunin 

hérlendis hafi orðið með sama hætti. Markmið rannsóknarinnar var að leita svara við því 

hvort það sé samband á milli fjölda ekinna kílómetra og slysatíðni. Einnig að athuga hvort að 

hægt sé að nota upplýsingar úr slysa- og ökutækjaskrá til þess að sjá hvort marktækur munur 

væri á akstri eftir kyni, ásamt því að varpa ljósi á samsetningu aldurshópa og akstur þeirra 

sem lentu í slysum.  

 

5.1. Aðferð 

Öll gögn rannsóknarinnar eru fengin frá Umferðarstofu. Umferðarstofa er ríkisstofnun sem 

ber ábyrgð á öllum þeim opinberu verkefnum sem tengjast umferð og umferðaröryggi á 

Íslandi. Þar er unnið eftir umferðaröryggisáætlun stjórnvalda sem nær fram til ársins 2016, 

með það að markmiði að fækka alvarlegum slysum í umferðinni um 40%. Starfsemi 

Umferðarstofu er fjórþætt og snýr að umferðarfræðslu, umsýslu vegna ökunáms, 

ökutækjaskrá og slysaskrá. Auk þess sér stofnunin um rekstur NorType, sem er 

samvinnuverkefni skráningaraðila ökutækja á Íslandi, Noregi, Svíþjóð og í Finnlandi. 

Ökutækjasvið Umferðarstofu sér um framkvæmd allra skráninga í hina opinberu 

ökutækjaskrá. Í ökutækjaskrá er haldið utan um alla sögu þeirra farartækja sem hlotið hafa 

skráningu á Íslandi. Þar eru taldar með upplýsingar sem skráðar eru við lögbundna skoðun 

bifreiða og eigendaskipti, allt þar til farartækið er afskráð. Aðgangur að bifreiðaskrá er öllum 

opinn gegn gjaldi. Umferðaröryggissvið sér um umferðarfræðslu, ökunám og slysaskráningar 

í hina opinberu slysaskrá. Skráning umferðarslysa hófst árið 1966, með það að markmiði að 

fylgjast með og greina orsakir þeirra. Skráningin byggir á lögregluskýrslum sem fengnar eru 

úr gagnagrunni ríkislögreglustjóra. Skráningu slysa er skipt í fjóra flokka: engin meiðsli, lítil 

meiðsli, mikil meiðsli og banaslys. Kyn ökumanns ásamt aldri er skráð, auk bílnúmers, en 

með því er hægt að samkeyra gögn slyssins við ökutækjaskrá til frekari úrvinnslu. Leitað var 
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til Gunnars Geirs Gunnarssonar, framkvæmdarstjóra umferðaröryggissviðs hjá 

Umferðarstofu til að samkeyra ofangreind gögn. Ákveðið var að styðjast við gögn úr 

slysaskrá frá ársbyrjun 2005 til ársloka 2009. 

Fyrir rannsóknina voru útbúnir tveir gagnagrunnar. Fyrri gagnagrunnurinn var úrtak úr 

slysaskrá Umferðarstofu. Notaðar voru allar skráningar úr grunninum um umferðarslys, en 

heildarfjöldi skráðra umferðarslysa á umræddu tímabili var 36.319 slys (sjá töflu 5-1). 

Starfsfólk Umferðarstofu sá um að samkeyra upplýsingar um slysin við ökutækjaskrá, þar 

sem sóttar voru tvær síðustu skoðunardagsetningar viðkomandi bifreiða, ásamt stöðu 

ökumælis þeirra á þeim tíma. Því næst voru fjarlægðir allir aðrir flokkar ökutækja en 

fólksbifreiðar. Svo var bílnúmer fjarlægt úr úrtakssafninu til þess að tryggja að 

upplýsingarnar væru ekki rekjanlegar til einstaklinga. Loks voru öll skráningarnúmer 

ökutækja fjarlægð til þess að gögnin væru ekki persónurekjanleg. Þegar þessu var lokið 

afhenti Umferðarstofa gögnin til frekari úrvinnslu og greiningar. Þessi aðferð skilaði úrtaki 

með samtals 33.052 skráðum slysum, sem var 91% af öllum skráðum slysum á tímabilinu.  

 

Tafla 5-1 Uppruni upplýsinga í úrvinnslugrunni rannsóknar. 

Frá slysaskrá Frá ökutækjaskrá Útreiknaðar stærðir 
Tegund bíls Skoðunardagsetning A Meðalfjöldi ekinna km ökutækis á ári 
Flokkur bíls Staða ökumælis A   
Tegund óhapps Skoðunardagsetning B   
Kyn ökumanns Staða ökumælis B   
Aldur ökumanns     
Umdæmi slyss     
Orsök slyss     
Númer sveitarvegar     
Númer borgar     
Tími slyss     
Dagsetning slyss     
Póstnúmer slyss     
Sveitarfélag slyss     
Flokkur meiðsla     
Tryggingafélag ökutækis     

 

Tafla 5-1 sýnir hvaða upplýsingum var safnað saman í úrvinnslugagnagrunninn. Heildarfjöldi 

slysa er alltaf stærri stærð þar sem vitað er að ekki eru öll slys tilkynnt. Á það einna helst við 
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um minniháttar slys sem valda ekki meiðslum og litlu sem engu eignartjóni. Út frá stöðu 

ökumælis A og B, ásamt tímanum sem leið milli skoðana (Skoðunardagsetning A og B) var 

reiknað gildi fyrir meðal akstur bifreiða á ári.  

Meðalakstur	bifreiðar	á	ári	 �
���ð�	ö��	æ��	�����ð�	ö��	æ��	�	�í	�	�

���ð�������������	�����ð�������������	�	�í	�ö��	�
	 • 	365  

Engin afstaða var tekin til aldurs bifreiða. Í ljós kom töluverð skekkja í um 300 línum og voru 

þær því fjarlægðar úr grunninum. Um var að ræða óeðlilega háar skráðar stöður ökumælis, 

sem ollu því að útreiknaður meðalakstur fór yfir 300.000 kílómetra á ári.  

Öllum skráningum þar sem upplýsingar vantaði var sleppt, svo sem þegar aldur eða kyn 

ökumanns vantaði. Einnig var litið framhjá skráningum þar sem ökumaðurinn var yngri en 17 

ára. Ekki var gerður greinarmunur á slysum með eða án meiðsla. Gagnagrunnurinn var síðan 

lesinn inn í tölfræði forritið SPSS til frekari úrvinnslu. Notuð var SPSS útgáfa 19.0.0. SPSS 

skipanir og niðurstöður greininga er að finna í viðauka.  

Seinni gagnagrunnurinn var útbúinn með gögnum úr skýrslu um umferðarslys á Íslandi 

(Gunnar Geir Gunnarsson, Kristín Björg Þorsteinsdóttir og Þorbjörg Jónsdóttir, 2010). Í 

grunninn var safnað saman ölum um umferðarslys á árunum 2005 til 2009.  

 

Tafla 5-2 Yfirlit um heildarakstur og þróun slysa fr á 2005 til 2009. 

Ár 
Mannfjöldi 

 á Íslandi 1. jan. 

Fjöldi 
ökutækja í 

þúsund 

Akstur í  
millj.km 

Öll skráð 
slys 

Slys með 
meiðslum 

2005 293.577 255 2.730 8.221 671  

2006 299.891 273 2.848 8.353 887  

2007 307.672 294 3.131 7.571 1.132  

2008 315.459 301 3.098 5.632 1.074  

2009 319.368 297 2.671 6.542 878  

Samtals       36.319 4.642  

 

Tafla 5-2 sýnir allan seinni gagnagrunninn sem notaður var við rannsóknina og þau 

samanteknu gögn sem í honum voru. Slys þar sem meiðsl voru á fólki, óháð alvarleika þeirra 

meiðsla, eru tilgreind í sér dálki. Þetta er gert til þess að gera samanburð milli aksturs og 

slysa skýrari. Vandamálið sem er leyst með þessu snýr að samanburðarhæfni og gæðum 

skráninga. Samanburður á slysum milli landa er talin erfiður þar sem engin samræming er á 
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því hvað sé skráð sem slys og hvað ekki. Banaslys eru í raun það eina sem hægt er að bera 

saman á milli landa, þar sem öruggt er að andlátið er skráð opinberlega (Umferðarstofa, e.d.). 

Á árinu 2008 urðu miklar breytingar á því hvernig slys eru skráð á Íslandi. Einkahlutafélagið 

Aðstoð og öryggi ehf. hóf starfsemi með samstarfssamningi við starfandi tryggingafélög á 

Íslandi, um að það aðstoði viðskiptavini þeirra við skráningu óhappa. Í framhaldi af því hefur 

Neyðarlínan og lögreglan bent fólki á að hafa samband þangað í stað þess að senda lögreglu 

til að aðstoða við gerð tjónaskýrslu. Lendi bíll í tjóni á höfuðborgarsvæðinu er einfaldlega 

hringt í Aðstoð og öryggi, sem sendir umsvifalaust starfsmann á staðinn. Allir þættir 

óhappsins eru skráðir af starfsmanni Aðstoðar og öryggis, á staðlaðan hátt og myndir teknar 

af óhappinu og umhverfinu. Hann skráir alla þætti niður á staðlað form og sendir síðan til 

tryggingafélaganna. Það eru svo tryggingafélögin sem greiða fyrir þjónustuna. Í staðinn fá 

þau betri tjónaskýrslur með hlutlausri lýsingu á því hvað gerðist og hvers vegna. Starfsfólk 

Aðstoðar og öryggis er fyrrverandi eða starfandi lögreglumenn sem eykur gæði skráninga og 

stöðlun. Sú minnkun sem sést á töflu 5-2 á heildarfjölda skráðra slysa, er því ekki vegna 

raunverulegra minni slysatíðni heldur einfaldlega til komin vegna breyttra aðstæðna og minni 

skráningar að hálfu opinberra aðila eins og lögreglunnar. Í dag sinnir Aðstoð og öryggi um 

48% af öllum slysum á landinu og um 63% slysa á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er skýringin á 

þessari miklu aukningu á skráðum slysum sem eru á milli áranna 2008 og 2009 að mati 

Ómars Þorgils Pálmasonar, framkvæmdarstjóra Aðstoðar og öryggis ehf. (munnleg heimild, 

25. febrúar 2011).  

Þegar fólk hefur orðið fyrir meiðslum þá leitar það sér aðstoðar á heilbrigðisstofnunum. Þar 

eru meiðsli þeirra könnuð og atburðurinn tengdur við viðkomandi slys með skráningu í 

slysaskrá. Því var ákveðið að fjöldi slysa þar sem meiðsli hafa orðið væru bestu fáanlegu 

gögnin til að lýsa þróun umferðarslysa undanfarin ár 
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5.2. Niðurstaða 

Til þess að kanna hvort tengsl væru á milli aksturs og slysa var þróun heildaraksturs 

þjóðarinnar borin saman við þróun á skráðum slysum með meiðslum, með gögnum úr seinni 

gagnagrunninum (sjá töflu 5-2). Mynd 5-1 sýnir þróun heildaraksturs og fjölda slysa með 

meiðslum á árunum 2005 til 2009.  

 

Mynd 5-1 Heildarakstur og fjöldi slysa með meiðslum á Íslandi árin 2005 til 2009. 

 

Í ljós kom að sterk fylgni (r = 0,870; p = 0,055)8 virðist vera á milli þessara þátta. Þróunin 

2008 og 2009 er athyglisverð í ljósi þess að þá var kreppan skollin á, með tilheyrandi 

samdrætti á heildarakstri. Heildarakstur dróst saman um 13,78% og samhliða dróst 

heildarfjöldi slysa með meiðslum saman um 18,25%. Miðað við það er teygnin milli þessara 

tveggja þátta um 1,32. Það þýðir að ef akstur minnkar um 10% lækka líkurnar á slysum um 

13,2%. Með einfaldri aðhvarfsgreiningu fæst sambandið: 

Fjöldi slysa með meiðslum = - 1.258,5 + 0,755 · (milljón eknir kílómetra) + � 

                                                      
8 Þar sem p > 0,05 er niðurstaðan aðeins marktæk ef miðað er við α = 0,10, enda fjöldi lítill (N=5) og 
frelsisgráðan aðeins ein. 
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þar sem R2 = 0,756 og � er leifarliður. Ítarlegri tölfræðiniðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar 

er að finna í viðauka. 

Meðalársakstur þeirra bíla sem lentu í slysum á árinu 2009 var 13.567 km. Marktækur munur 

(p = 0,01) reyndist á meðalakstri bílanna eftir kyni ökumanns, þar sem karlar voru á bílum 

sem voru að meðaltali eknir 13.757 km á ári, á móti 13.290 hjá konum. Mynd 5-2 sýnir 

dreifingu meðalaksturs bifreiða eftir fjölda og kyni ökumanns fyrir tímabilið 2005-2009.  

 

Mynd 5-2 Samantekin dreifing meðalaksturs bifreiða sem lentu í slysum frá 2005-2009. 

 

Árið 2009 var meðalakstur allra bíla sem lentu í slysum 13.013 km á ári, sem er 2,5% meira 

en meðalakstur allra fólksbíla á Íslandi 12.713 km á ári (Umferðarstofa, e.d.). Tafla 5-3 sýnir 

meðal akstur bifreiða sem lentu í slysum árið 2009, ásamt staðalfrávikum og muninn á milli 

þeirra bíla sem karlar og konur óku þegar þau lentu í slysum.  
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Tafla 5-3 Meðal akstur bíla sem lentu í slysum fyrir árin 2005- 2009 eftir kyni ökumanns. 

Kyn Meðaltal Fjöldi Staðalfrávik 

Karl 13.203 3.478 7.384 
Kona 12.760 2.614 6.533 

Samtals 13.013 6.092 7.035 
 

Mynd 5-3 sýnir aldursdreifingu þeirra ökumanna sem lentu í slysum á árunum 2005-2009, 

unnið úr fyrri gagnagrunni. Í ljós kemur að sautján ára ökumenn eru 8,2% af heildinni og 

5,6% eru átján ára. Alls eru 35,7% þeirra sem lentu í slysum ökumenn á aldrinum 17-25 ára, í 

um 40% tilvika voru ökumenn yngri en 27 ára og yngri en 33 ára í 50% tilvika. 

 

Mynd 5-3 Aldursdreifing ökumanna er lent hafa í slysum 2005-2009. 

 

Það er sláandi að sjá hvað yngstu ökumennirnir eru valdir af miklum hluta af heildarslysum. 

Þegar slysaþróun 17-30 ára ökumanna er skoðuð með mynd 5-4 kemur í ljós nær samfelld 

lækkun fram til ársins 2008, með aukningu milli áranna 2008 til 2009 á sama tíma og 

heildarakstur dregst saman um 13,78%.  
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Mynd 5-4 Þróun slysatíðni 17-30 ára ökumanna. 

 

Þegar öll slys frá 2005 til 2009 eru skoðuð kemur í ljós að karlar eru ökumenn í 59,2% tilfella 

og konur í 40,8%. Tafla 5-2 sýnir breytingar á kynjahlutfalli 17 – 30 ára ökumanna milli ára 

Tafla 5-1 Kynjahlutfall 17-30 ára ökumanna í slysum milli ára. 

Ár Karl Kona 

2005 60,2% 39,8% 
2006 58,8% 41,2% 
2007 61,9% 38,1% 
2008 62,6% 37,4% 
2009 57,8% 42,2% 

Meðaltal 60,1% 39,9% 
 

Með einfaldri aðhvarfsgreiningu virðist koma í ljós mjög veik fylgni er á milli ekinna 

kílómetra og aldurs ökumanna (r = -0,102, p = 0,01): 

Meðal akstur ökutækis í kílómetrum á ári= 15.107,7 – 40,94 · (aldur ökumanns) + � 

þar sem R2 = 0,010 og � er leifarliður. Þar sem p < 0,05 þá er niðurstaðan tölfræðilega 

marktæk. Ítarlegri tölfræðiniðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar er að finna í viðauka.  
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5.3. Umræða 

Það sem vekur hvað mesta athygli er að sjá hvernig minnkun heildaraksturs og fækkun slysa 

virðist hafa farið saman. Mælingin á sambandi slysa og aksturs gefur mjög áþekka niðurstöðu 

og aðrar rannsóknir sem fjalla um orsakasamhengi þar á milli (Litman, 2005). Þær benda til 

þess að 10% minnkun á akstri leiði af sér um 13% fækkun slysa. Það sem gerir þessar tölur 

enn áhugaverðari er að aðrar rannsóknir (Bordoff og Noel, 2008) benda til þess að innleiðing 

á aksturstengdum tryggingum muni skila sér í allt 10% minnkun á akstri hjá þátttakendum. 

Hins vegar er aðeins um lítið úrtak að ræða, sbr. p = 0,0559 sem þýðir að niðurstöðurnar eru 

ekki tölfræðilega marktækar. Hugsanlegt er að fleiri mælingar hefðu getað gefið skýrari 

niðurstöðu. Fylgnin er hins vegar mjög sterk og með einfaldri aðhvarfsgreiningu er 

sambandið milli þessara þátta sett fram: 

Fjöldi slysa með meiðslum = - 1.258,5 + 0,755 · (milljón eknir kílómetra) + � 

þar sem R2 = 0,756. Með þessari jöfnu er hægt að spá fyrir um þróun slysa með meiðslum 

miðað við ætlaðan heildarakstur þjóðarinnar. Mikilvægt er samt að gera sér grein fyrir 

takmörkun matsins og þeim þáttum sem þar koma við sögu, sérstaklega rýrð gagna. Miklar 

sveiflur í þáttum eins og aldurssamsetningu ökumanna, fjölda skráðra bíla, hlutfalli nýrra bíla 

af heildarfjölda og gæði skráninga slysa gætu valdið því að fylgnin myndi breytast. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna enn fremur að ungir ökumenn eigi stóran hlut í 

umferðarslysum á Íslandi og vilji tryggingafélög að ná bættum árangri í forvörnum er eftir 

miklu að slægjast hjá þessum aldurshópi. Mynd 5-4 sýnir þróunina hjá 17-30 ára ökumönnum 

miðað við fjölda slysa. Þar sést að umtalsverður árangur hefur nú þegar náðst í fækkun slysa 

hjá þessum aldurshópi, hugsanlega vegna breytinga á ökunáminu með tilkomu leyfis til 

æfingaraksturs. Tafla 5-1 sýnir að kynjahlutfall þessa hóps er nokkuð svipað milli ára. Þegar 

allt úrtakið er skoðið kemur í ljós að konur eru ökumenn í rúmlega 40 % tilvika og karlar 

tæplega 60%. Þetta hlutfall virðist halda alveg fram til 67 ára aldurs þegar hlutfall karla eykst. 

Þrátt fyrir að aðfallsgreining bendi til þess að akstur minnki með vaxandi aldri ökumanna er 

fylgnin lítil. Þessi rannsókn getur því ekki staðfest hvort við ökum minna eftir því sem við 

eldumst eða skýrt af hverju slysatíðni lækkar með vaxandi aldri eins og mynd 5-3 bendir til. 

                                                      
9 Þar sem p > 0,05 er niðurstaðan aðeins marktæk ef miðað er við α = 0,10. 
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Þegar rannsóknir eru gerðar á fyrirliggjandi gagnagrunnum geta ætíð verið til staðar 

vankantar sem geta valdið skekkjum. Í þessari rannsókn voru notaðar opinberar upplýsingar 

sem safnað hafði verið saman í miðlæga gagnagrunna. Það hefur verið útskýrt að líklegt sé að 

skráningu slysa hafi verið ábótavant og það hafi valdið því að ekki sé hægt að notast við 

heildarfjölda skráðra slysa til greiningar á þróun undanfarinna ára. Séu gæði gagnanna lítil þá 

dregur það úr áreiðanleika, þrátt fyrir að réttmætið sé hátt. Í þessari rannsókn var leiðrétt eins 

og hægt var fyrir þekktum skekkjum, en ekki er hægt að útiloka að enn leynist skekkjur eða 

villur í gögnunum. Þau gögn sem eru í slysaskrá eru hins vegar skráð skipulega af opinberum 

aðilum og eru á ábyrgð Umferðarstofu, sem gætir þess að halda réttmæti þeirra eins háu og 

hægt er. Stærstu gallarnir við þessa greiningu á tíðni slysa eftir akstri og kyni eru aðallega 

tveir. Í fyrsta lagi er hér gert ráð fyrir að konan eða karlinn, sem ók bílnum þegar slysið varð, 

hafi alltaf verið eini ökumaður bílsins og hafi því keyrt alla þá kílómetra sem honum hefur 

verið ekið. Í öðru lagi er útreiknaður meðalakstur notaður sem fasti og þannig gert ráð fyrir 

að viðkomandi bifreið hafi alltaf verið ekið sömu vegalengd á hverju ári. Einnig er bara 

miðað við bifreiðar sem flokkast sem fólksbílar og ekki tekið tillit til aldurs þeirra. Ekki er 

tekið mið af því hvort tekjur bifreiðaeigenda breytist, en slíkar breytingar hafa til að mynda 

mikið að segja um hvort og hversu mikið er farið í ferðalög. Butler (2006) sýndi meðal 

annars fram á að bílum sé ekið meira þegar þeir eru nýir og síðan lækki meðalakstur á ári. 

Fyrir þessu er ekki hægt að leiðrétta þar sem einvörðungu er skoðað eitt tímabil í sögu bílsins 

og hvergi er skráð hvað hann er gamall. Hins vegar sýna gögnin að það er marktækur munur 

á akstri bifreiða eftir kyni ökumannsins. Niðurstöðurnar sýna að bílar sem lentu í slysi þar 

sem karlar voru við stýrið voru eknir 2,5% meira en meðal fólksbifreið, á meðan konur eru 

nánast á pari við meðaltalið. Þetta bendir til þess sem erlendar rannsóknir sýna sem er að 

karlar aki meira en konur. Það er því ljóst að til þess að fá endanlega staðfestingu á sambandi 

aksturs og slysa þarf að framkvæma meiri rannsóknir. Sérstaklega væri áhugavert að skoða 

hve mikið kynin aka í raun og veru en til þess þyrfti mun skipulegri tilraun en þetta 

rannsóknarform bíður upp á. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að til staðar sé 

sterkt samband á milli aksturs og slysa og að það sé í samræmi við sambærilegar mælingar 

erlendis. Hins vegar er akstur breytileg stærð og því erfitt að yfirfæra reynslu annarra þjóða 

algerlega upp á Ísland. Erlendis þekkist til að mynda að fólk keyri allt upp í tvo klukkutíma á 

dag til og frá vinnu. Auk þess er vegakerfið á Íslandi ekki að öllu leyti sambærilegt við 

vegakerfi annarra landa.   
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6. Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að sýna fram á að til staðar sé tækifæri til að innleiða 

nýja vöru fyrir ökutækjatryggingar á Íslandi. Til þess að vara nái árangri verður hún að skapa 

virði, ekki bara fyrir þann sem selur hana heldur einnig fyrir viðskiptavininn og samfélagið 

sem hún hrærist í, en það er einmitt það sem aksturstengdar tryggingar gera. Aksturstengdar 

tryggingar geta unnið gegn þeim vanda sem ósamhverfar upplýsingar valda við mat á áhættu. 

Þrátt fyrir það er óraunhæft að ætla að vandinn hverfi við innleiðingu vörunnar, en á hinn 

bóginn mun áhættumat og samsetning tryggingartökuhópa vafalaust breytast mikið til hins 

betra. Rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl á milli fjölda ekinna kílómetra og slysa, bæði 

erlendis og hér heima. Á undanförnum árum hafa orðið miklar framfarir í mælitækni fyrir 

ökutækjanotkun, sem hægt væri að nýta við lækkun þess eftirlitskostnaðar, sem hingað til 

hefur verið aðalþröskuldurinn fyrir tryggingafélögin. Hagsmunirnir sem eru í húfi eru það 

miklir að erfitt er að líta framhjá þeim. Erlendis hafa verið miklar umræður um hvort lögleiða 

ætti aksturstengdar tryggingar í stað hefðbundins tryggingafyrirkomulags, með það að 

markmiði að neyða tryggingafélög til þátttöku (Butler, 2006; Edlin, 2008; Janse og Dings, 

2003). Í Hollandi hefur því verið haldið fram að væru eingöngu aksturstengdar tryggingar í 

boði, myndi það spara um 30 mannslíf til lengri tíma litið. Sýnt hefur verið fram á að dragi 

einn aðili úr akstri, lækka líkurnar á því að aðrir lendi í slysi og þannig eykst allra hagur. Þá 

eru ótalin önnur ytri áhrif þess að allir dragi úr akstri, svo sem lægri kostnaður 

heilbrigðiskerfisins vegna færri slysa, minni innflutningur á eldsneyti, minni útblástur 

koltvísýrings frá bílum, minna viðhald á vegum svo dæmi séu tekin. En auðvitað eru ljón á 

veginum og nauðsynlegt að horfa raunsætt á málið. Ef farið væri út í ítarlegt eftirlit af því tagi 

sem aksturstengdar tryggingar krefjast, þarf að huga vel að útfærslunni og þá sérstaklega með 

tilliti til persónuverndar og vörslu persónulegra upplýsinga. Sé stuðst við rauntímaskráningu 

á stöðu og hraða farartækis í miðlægan gagnagrunn, myndast með tímanum saga um allar 

ferðir og ferðavenjur viðkomandi. Ólíklegt má telja að einstaklingum standi á sama hver hafi 

aðgang að slíkum upplýsingum. Úrskurðir Persónuverndar eru glöggt merki um þetta, en þar 

hafa til að mynda fallið úrskurðir vegna kæra frá starfsmönnum fyrirtækja, þar sem ökuritum 

hefur verið komið fyrir í fyrirtækjabílum og gögnum um notkun ráðstafað ógætilega. 

Mikilvægt er að byggja á reynslu annarra þjóða sem nú þegar eru byrjaðar að bjóða 

aksturstengdar tryggingar og á þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið. Nokkur fyrirtæki á 

Íslandi hafa verið að þróa og selja rauntíma ökurita sem nota GPS til mælingar og GSM til að 
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miðla upplýsingum frá bílnum. Má þar helst nefna fyrirtækið ND á Íslandi sem býður upp á 

Saga System flotastjórnunar kerfið, sem hannað er út frá þörfum fyrirtækja sem vilja fylgjast 

með notkun á bílaflotanum sínum. Reynslan af þessum búnaði hefur verið jákvæð. Sem dæmi 

má nefna reynslu Íslandspósts, en árlegum tjónum á bílum þeirra fækkaði um 56% (ND, 

2011). Almennt er talað um að búast megi við fækkun tjóna um allt að 60% með innleiðingu 

slíkrar tækni. Auk þess bætist við mun meiri yfirsýn yfir staðsetningu og notkun tækjanna 

sem aftur skilar sér í betri meðferð og lægri rekstrarkostnaði.  

Eðli ökutækjatrygginga sem vöru er slíkt að verðið og hvaða áhættu hún nær yfir, eru einu 

áþreifanlegu þættirnir og það sem viðskiptavinurinn sér hvað mest. Þátttaka viðskiptavinarins 

í þjónustuferlinu er mjög lítil og þá oftast tengd mjög neikvæðum aðstæðum þar sem 

viðkomandi hefur orðið fyrir tjóni. Á Íslandi blandast svo saman við það 

fákeppnisumhverfið, með einsleitu vöruframboði, þar sem nær einvörðungu er keppt í 

verðlagi. Það getur aðeins leitt til verðstríðs sem gerir vandamálið enn verra á tvennan hátt. Í 

fyrsta lagi eykst hættan á freistnivanda, sem leiðir til fleiri tjóna og meiri kostnaðar fyrir 

tryggingafélagið. Vegna þess að verð er eini ráðandi þátturinn á markaðinum getur hver sem 

er fengið sömu lágu trygginguna, óháð því hve góður eða lélegur viðskiptavinur hann er. Því 

er ekki til neinn hvati fyrir ökumenn til þess að bæta sig og minnka áhættu með breyttu 

aksturslagi. Í öðru lagi mun sífelld lækkun á iðgjaldi valda því að framlegð vörunnar hverfur, 

sem veldur því að félögin verða að niðurgreiða þjónustuna með hagnaði annarrar vöru. Það er 

því ljóst að núverandi fyrirkomulag er engum til hagsbóta, nema þá helst þeim ökumönnum 

sem kjósa að hegða sér ógætilega og lenda einna helst í tjónum.  

Það er niðurstaða þessarar rannsóknar að íslenski tryggingamarkaðurinn sé tilbúinn fyrir 

aksturstengdar tryggingar. Bæði höfum við reynslu annarra þjóða til að styðjast við með 

rannsóknum og þekkingu þeirra sem þegar bjóða slíka þjónustu. Þar að auki höfum við 

innlendar rannsóknir og þekkingu sem hægt er að byggja á. Nú bætist við ytri þrýstingur frá 

Evrópudómstólnum um leið og efnahagsþrengingar auka þrýsting frá neytendum um lækkun 

iðgjalda. Til þess að skilja til fulls samband aksturs og slysa á Íslandi er frekari rannsókna 

þörf, en við blasir að hér er markaðstækifæri fyrir innlend tryggingafélög til að skapa sér 

samkeppnisforskot. Ábati aksturstengdra ökutækjatrygginga mun skila sér með beinum hætti 

til þeirra og viðskiptavina þeirra og bæta allrahag. 
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Viðauki SPSS tölfræðigreining og niðurstöður 
 

 

Mynd 5-1 Þróun heildaraksturs og fjölda slysa með meiðslum. 
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Samanlög slysatíðni eftir aldri ökumanns 
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Mynd 5-3 Aldursdreifing ökumanna er lent hafa í slysum 2005-2009 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(KynOkum > 0 & KM_Hopur > 100 &Ald ur > 0). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'KynOkum > 0 & KM_Hopur > 100 &Aldur > 0 
(FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected' . 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
* Chart Builder. 
GGRAPH 
 /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=Aldur_ hopur 
COUNT()[name="COUNT"] KynOkum MISSING=LISTWISE REPO RTMISSING=NO 
 /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE. 
BEGIN GPL 
 SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 
 DATA: Aldur_hopur=col(source(s), name("Aldur_hopur "), unit.category()) 
 DATA: COUNT=col(source(s), name("COUNT")) 
 DATA: KynOkum=col(source(s), name("KynOkum"), notI n(",00"), 
unit.category()) 
 GUIDE: axis(dim(1), label("Aldur_hópur")) 
 GUIDE: axis(dim(2), label("Percent")) 
 GUIDE: legend(aesthetic(aesthetic.color.interior),  label("Kyn ökumanns")) 
 SCALE: cat(dim(1), include(".00", "1.00", "2.00", "3.00", "4.00", "5.00", 
"6.00", "7.00", "8.00", "9.00", "10.00", "11.00", " 12.00", "13.00", 
"14.00", "15.00", "16.00")) 
 SCALE: linear(dim(2), include(0)) 
 SCALE: cat(aesthetic(aesthetic.color.interior), in clude("1.00", "2.00")) 
 ELEMENT: interval.stack(position(summary.percent(A ldur_hopur*COUNT, 
base.all(acrossPanels()))), color.interior(KynOkum) , 
shape.interior(shape.square)) 
END GPL. 
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2005 2006 2007 2008 2009

Count 0 4 13 7 5 29

% within Aldur_hópur 0,00% 13,79% 44,83% 24,14% 17,24% 100,00%

% within Ár 0,00% 0,53% 1,44% 0,83% 0,63% 0,74%

% of Total 0,00% 0,10% 0,33% 0,18% 0,13% 0,74%

Count 166 196 258 216 203 1039

% within Aldur_hópur 15,98% 18,86% 24,83% 20,79% 19,54% 100,00%

% within Ár 26,65% 25,96% 28,51% 25,47% 25,50% 26,46%

% of Total 4,23% 4,99% 6,57% 5,50% 5,17% 26,46%

Count 82 109 111 102 89 493

% within Aldur_hópur 16,63% 22,11% 22,52% 20,69% 18,05% 100,00%

% within Ár 13,16% 14,44% 12,27% 12,03% 11,18% 12,55%

% of Total 2,09% 2,78% 2,83% 2,60% 2,27% 12,55%

Count 68 84 97 87 72 408

% within Aldur_hópur 16,67% 20,59% 23,77% 21,32% 17,65% 100,00%

% within Ár 10,91% 11,13% 10,72% 10,26% 9,05% 10,39%

% of Total 1,73% 2,14% 2,47% 2,22% 1,83% 10,39%

Count 50 60 58 70 62 300

% within Aldur_hópur 16,67% 20,00% 19,33% 23,33% 20,67% 100,00%

% within Ár 8,03% 7,95% 6,41% 8,25% 7,79% 7,64%

% of Total 1,27% 1,53% 1,48% 1,78% 1,58% 7,64%

Count 48 49 60 59 64 280

% within Aldur_hópur 17,14% 17,50% 21,43% 21,07% 22,86% 100,00%

% within Ár 7,70% 6,49% 6,63% 6,96% 8,04% 7,13%

% of Total 1,22% 1,25% 1,53% 1,50% 1,63% 7,13%

Count 41 46 55 69 60 271

% within Aldur_hópur 15,13% 16,97% 20,30% 25,46% 22,14% 100,00%

% within Ár 6,58% 6,09% 6,08% 8,14% 7,54% 6,90%

% of Total 1,04% 1,17% 1,40% 1,76% 1,53% 6,90%

Count 37 56 43 44 53 233

% within Aldur_hópur 15,88% 24,03% 18,45% 18,88% 22,75% 100,00%

% within Ár 5,94% 7,42% 4,75% 5,19% 6,66% 5,93%

% of Total 0,94% 1,43% 1,09% 1,12% 1,35% 5,93%

Count 28 40 55 39 45 207

% within Aldur_hópur 13,53% 19,32% 26,57% 18,84% 21,74% 100,00%

% within Ár 4,49% 5,30% 6,08% 4,60% 5,65% 5,27%

% of Total 0,71% 1,02% 1,40% 0,99% 1,15% 5,27%

Count 34 30 49 47 34 194

% within Aldur_hópur 17,53% 15,46% 25,26% 24,23% 17,53% 100,00%

% within Ár 5,46% 3,97% 5,41% 5,54% 4,27% 4,94%

% of Total 0,87% 0,76% 1,25% 1,20% 0,87% 4,94%

Count 20 28 23 36 38 145

% within Aldur_hópur 13,79% 19,31% 15,86% 24,83% 26,21% 100,00%

% within Ár 3,21% 3,71% 2,54% 4,25% 4,77% 3,69%

% of Total 0,51% 0,71% 0,59% 0,92% 0,97% 3,69%

Count 16 11 26 28 29 110

% within Aldur_hópur 14,55% 10,00% 23,64% 25,45% 26,36% 100,00%

% within Ár 2,57% 1,46% 2,87% 3,30% 3,64% 2,80%

% of Total 0,41% 0,28% 0,66% 0,71% 0,74% 2,80%

Count 17 16 17 19 22 91

% within Aldur_hópur 18,68% 17,58% 18,68% 20,88% 24,18% 100,00%

% within Ár 2,73% 2,12% 1,88% 2,24% 2,76% 2,32%

% of Total 0,43% 0,41% 0,43% 0,48% 0,56% 2,32%

Count 8 15 26 17 9 75

% within Aldur_hópur 10,67% 20,00% 34,67% 22,67% 12,00% 100,00%

% within Ár 1,28% 1,99% 2,87% 2,00% 1,13% 1,91%

% of Total 0,20% 0,38% 0,66% 0,43% 0,23% 1,91%

Count 7 10 11 4 6 38

% within Aldur_hópur 18,42% 26,32% 28,95% 10,53% 15,79% 100,00%

% within Ár 1,12% 1,32% 1,22% 0,47% 0,75% 0,97%

% of Total 0,18% 0,25% 0,28% 0,10% 0,15% 0,97%

Count 1 1 3 3 5 13

% within Aldur_hópur 7,69% 7,69% 23,08% 23,08% 38,46% 100,00%

% within Ár 0,16% 0,13% 0,33% 0,35% 0,63% 0,33%

% of Total 0,03% 0,03% 0,08% 0,08% 0,13% 0,33%

Count 0 0 0 1 0 1

% within Aldur_hópur 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

% within Ár 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,03%

% of Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03%

Count 623 755 905 848 796 3927

% within Aldur_hópur 15,86% 19,23% 23,05% 21,59% 20,27% 100,00%

% within Ár 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

% of Total 15,86% 19,23% 23,05% 21,59% 20,27% 100,00%

Total

66-70

71-75

76-80

81-85

86-90

91+

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

Aldur_hópur * Ár Crosstabulation

 
Ár

Total

Aldur_hópur 0-16

17-20

21-25

26-30

31-35
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2005 2006 2007 2008 2009

Karl 982 938 843 581 656 4000 60,5%

Kona 633 603 525 348 506 2615 39,5%

1615 1541 1368 929 1162 6615

Karl 703 554 465 319 441 2482 59,3%

Kona 460 419 288 207 328 1702 40,7%

1163 973 753 526 769 4184

Karl 452 410 337 285 402 1886 60,3%

Kona 317 312 201 153 260 1243 39,7%

769 722 538 438 662 3129

Karl 333 329 269 202 271 1404 55,9%

Kona 314 234 177 138 244 1107 44,1%

647 563 446 340 515 2511

Karl 328 245 198 149 234 1154 52,9%

Kona 287 208 191 125 218 1029 47,1%

615 453 389 274 452 2183

Karl 338 246 204 171 234 1193 57,0%

Kona 247 190 153 110 200 900 43,0%

585 436 357 281 434 2093

Karl 310 248 205 173 260 1196 59,2%

Kona 228 194 146 91 166 825 40,8%

538 442 351 264 426 2021

Karl 277 226 174 140 189 1006 56,6%

Kona 216 155 147 79 175 772 43,4%

493 381 321 219 364 1778

Karl 234 199 163 118 196 910 58,4%

Kona 177 136 110 77 147 647 41,6%

411 335 273 195 343 1557

Karl 200 141 122 89 154 706 59,8%

Kona 123 106 70 53 122 474 40,2%

323 247 192 142 276 1180

Karl 164 116 112 61 124 577 63,5%

Kona 84 71 45 36 96 332 36,5%

248 187 157 97 220 909

Karl 148 107 83 59 114 511 62,5%

Kona 90 68 53 29 66 306 37,5%

238 175 136 88 180 817

Karl 106 118 105 59 109 497 67,4%

Kona 53 57 45 35 50 240 32,6%

159 175 150 94 159 737

Karl 71 56 42 41 50 260 68,2%

Kona 32 22 27 15 25 121 31,8%

103 78 69 56 75 381

Karl 22 10 25 24 41 122 84,1%

Kona 5 3 4 1 10 23 15,9%

27 13 29 25 51 145

Karl 4 5 3 6 3 21 95,5%

Kona 0 0 0 0 1 1 4,5%

4 5 3 6 4 22

Karl 4672 3948 3350 2477 3478 17925 59,2%

Kona 3266 2778 2182 1497 2614 12337 40,8%

7938 6726 5532 3974 6092 30262

Hlutfall

91+ Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

Total Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

81-85 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

86-90 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

71-75 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

76-80 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

61-65 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

66-70 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

51-55 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

56-60 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

41-45 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

46-50 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

31-35 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

36-40 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

21-25 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

26-30 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi

Kyn ökumanns * Ár * Aldur_hópur Crosstabulation

Count

Aldur

Ár

Total

17-20 Kyn 
ökumanns

Alls fjöldi



 
 
 
 

 
 

44 
 

Mynd 5-3 Þróun slysatíðni 17-30 ára ökumanna 

 
* Chart Builder. 
GGRAPH 
 /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=ar COU NT()[name="COUNT"] 
Aldur_hopur MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO 
 /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE. 
BEGIN GPL 
 SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 
 DATA: ar=col(source(s), name("ar"), unit.category( )) 
 DATA: COUNT=col(source(s), name("COUNT")) 
 DATA: Aldur_hopur=col(source(s), name("Aldur_hopur "), notIn("4,00", 
"5,00", "6,00", "7,00", "8,00", "9,00", "10,00", "1 1,00", "12,00", "13,00", 
"14,00", "15,00", "16,00", ",00"), unit.category())  
 COORD: rect(dim(1,2), cluster(3,0)) 
 GUIDE: axis(dim(3), label("Ár")) 
 GUIDE: axis(dim(2), label("Count")) 
 GUIDE: legend(aesthetic(aesthetic.color.interior),  label("Aldur_hópur")) 
 SCALE: linear(dim(2), include(0)) 
 SCALE: cat(aesthetic(aesthetic.color.interior), in clude("1.00", "2.00", 
"3.00")) 
 SCALE: cat(dim(1), include("1.00", "2.00", "3.00") ) 
 ELEMENT: interval(position(Aldur_hopur*COUNT*ar), 
color.interior(Aldur_hopur), shape.interior(shape.s quare)) 
END GPL. 
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Samantekin kynjaskipting ökumanna allra slysa árin 2005 til 2009 

 

 

 

 

 






