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Fordonsförsäkringens inverkan på trafikantbeteende.

Ett förslag till analysmetod

av Hans-Erik Pettersson

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I meddelandet ges en komprimerad sammanställning av de

viktigaste förutsättningarna vilka bör uppfyllas för

att fordonsförsäkringens konstruktion skall kunna på-

verka trafikantbeteendet.

De olika moment och komponenter som man måste ta hän-

syn till vid analys av en sådan påverkan har samman-

fattats i ett flödesschema.

Med utgångspunkt från detta flödesschema har ett fråge-

schema utarbetats som hjälp i det praktiska analys-

arbetet.

Som exempel på hur frågeschemat kan användas har en

analys genomförts rörande den påverkan på trafikant-

beteendet som dels premieklassningssystemet och dels

den geografiska zonindelningen skulle kunna ge. Inte

oväntat Visar dessa analyser att det är nödvändigt att

empiriskt besvara en del frågor för att med någon

trovärdighet kunna uttala sig om eventuella effekter

på trafikantbeteendet. Analysmetoden har emellertid

visat sig användbar från två synpunkter:

1. Den visar att det finns ett utrymme för en påverkan

av trafikantbeteendet som en följd av de två försäk-

ringsbetingelser som analyserats.
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2. Den pekar ut det behov av kunskap som föreligger

inom olika delområden för att man med någon säker-

het skall kunna uttala sig om eventuella effekter

på trafikantbeteendet och storleken av denna påver-

kan.

Flödesschemat och det därpå baserade frågeschemat har

generell karaktär och kan således användas i de berörda

nordiska länderna. Exemplen - de båda analyser som pre-

senteras här - utgår dock från förhållanden i Sverige.

En beskrivning av den premiedifferentiering som före-

kommer i den svenska fordonsförsäkringen har bifogats

som bilaga.
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BAKGRUND

Försäkringsbolagens samarbetsorganisationer i Danmark,

Finland, Norge och Sverige startade hösten 1980 ett

projekt med titeln "De forsikringsmessige betingelsers

betydning for skadeantalet og dermed trafikksikker-

heten". Projektet inleddes med en förstudie som om-

fattar följande två delar:

1. Kartläggning av förutsättningarna för att genomföra

direkta studier av de försäkringsmässiga betingel-

sernas betydelse i termer av vägtrafikolyckor alter-

nativt antal skadefall.

2. Beskrivning av förutsättningarna - teoretiskt och

praktiskt - för att försäkringsmässiga betingelser

ska ha betydelse för människans beteende i trafiken.

Den senare av dessa två delstudier har omfattat dels

en studie som utförts av Valde Mikkonen och hans med-

arbetare vid Helsingfors Universitet (Mikkonen V. et.

al. 1981), dels ett seminarium där man analyserat och

diskuterat resultat och vidareutveckling av Mikkonens

studie (Cristensen, J. 1982), dels det arbete som

redovisas i detta meddelande.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT FÖRSÄKRINGSMÃSSIGA BETINGELSER

SKA PÅVERKA TRAFIKANTBETEENDET

Relationen mellan begreppen individ, beteende och

verklighet kan ses så att verkligheten erbjuder ine

dividen möjligheter att genom vissa beteenden

uppnå bestämda mål. överfört till försäkringsområdet

innebär detta följande.

Handlingsalternativ
som kan påverka
graden av målupp-
fyllelse

Presentation av in-

formation om hand-

lingsalternativ

Trafikantens registre-
ring och tolkning av
informationen
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En första förutsättning för

att det sätt på vilket for-

donsförsäkringen är konstrue-

rad ska kunna påverka trafi-

kantbeteendet är att denna

konstruktion, relativt om den

ej förekom, erbjuder trafikan-

ten êaêäê_äêsêiiesêâlssäaêsir
för att uppnå de mål han efter-

strävar.

En andra förutsättning för att

en beteendepåverkan ska kunna

äga rum är att det är möjligt

att_uppfatta vilka handlings-

alternativ som förekommer och

vilka konsekvenser de leder

till.

Trafikanten måste inhämtaden

information som bolagen erbjuder

och tolka den på ett sådant

sätt att den kan ligga till

grund för ett beslut. Detta

kräver:

a) att han inser vilka hand-

lingsalternativ den aktu--

ella konstruktionen erbjuder,



b) att han kan förutsäga ut-

fallet av de olika hand-

lingsalternativen.

Trafikantens beslut Trafikanten ska fatta ett

om vilken åtgärd han
H . beslut om vilket handlings-

ska valja ---- --
alternativ han ska välja.

Detta kräver att han

- kvantifierar den nytta han

skulle ha av de olika utfal-

len av vart och ett av de

olika handlingsalternativen,

- kvantifierar den informa-

tion han har om vilka utfall

de olika handlingsalternati-

ven kan leda till,

- kombinerar dessa två värde-

ringar på ett sådant sätt

att han får en uppfattning

om vilket handlingsalternativ

som kan förväntas resultera

i den största nyttan för

honom.

Dessa tre krav ansluter till en av de mer kända

beslutsmodellerna, den s k SUE-modellen - Subjectively

Expected Utility - (se Edwards and Tversky, 1967).

Modellen beskriver hur beslutsfattaren skall kombinera

måttet på nytta - dvs den subjektiva nyttan, utilite-
ten (U), uttryckt t ex i kronor - med måttet på infor-
mation - dvs den subjektiva sannolikheten för ett

visst utfall - för att få fram förväntad nytta för
respektive handlingsalternativ. Enligt modellen skall

beslutsfattaren välja det handlingsalternativ som har

den största förväntade nyttan.
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För att de försäkringsmässiga betingelserna ska kunna

påverka trafikantens val av handlingsalternativ måste

alltså, enligt det ovan förda resonemanget, minst en

av följande två förutsättningar vara uppfyllda.

a) Försäkringskonstruktionen bidrar till att förändra

den nytta (U) trafikanten anser sig kunna få av ett

eller flera av de möjliga utfallen.

b) Försäkringskonstruktionen förändrar trafikantens

information om de olika utfall ett eller fleraj

handlingsalternativ kan få.

Utfall relativt trafi-

kantens mål

Utfall som inte är

relaterade till

trafikantens mål
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För att en eventuell påverkan

på beteendet skall ha någon

varaktighet är det nödvändigt

att trafikanten upplever att

det handlingsalternativ som

fick ett utfall somhan valde

a) påverkade det mål han strä-

vade efter att uppnå och

b) gjorde det på ett sätt som

stod i överensstämmelse med

de äêäzêQEEiESêE som ut-
gjorde grunden för hans

beslut.

Det handlingsalternativ som

trafikanten väljer kan ha

§2§Eâ-59§§ê52ê§§êä än sådana
som kan relateras till trafi-

kantens mål. Dessa konsekven-

ser är inte av intresse så
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länge frågan endast gäller om

någon påverkan av trafikant-

beteendet förekommer eller ej.

En eventuell analys av effek-

ten av försäkringsmässiga

betingelsers påverkan på tra-

fikantbeteendet torde emeller-

tid knappast genomföras med

det enda syftet att undersöka

i vad mån försäkringskonstruk-

tionen påverkar den individu-

ella trafikantens måluppfyll-

else eller ej.

I de flesta fall torde man

vara intresserad av andra kon-

sekvenser av förändringar av

trafikantbeteendet såsom t ex

effekter på trafiksäkerhet,

rörlighet eller försäkrnings-

konstruktionens ekonomi. Detta

innebär att man som regel i en

analys av en försäkringskon-

struktions inverkan på trafi-

kantbeteendet även måste ta

ställning till om den eventu-

ella effekten är önskvärd med

hänsyn till sådana konsekven-

ser.
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Figur 1 Schematisk framställning av de moment och komponenter som man
har att ta hänsyn till vid en analys av en eventuell påverkan
på trafikantbeteendet av det sätt på vilket fordonsförsäkringen
är konstruerad. De romerska siffrorna hänvisar till punkter som
beskriver förutsättningarna för en påverkan.

 



3 FRÅGESCHEMA FÖR ANALYS AV INVERKAN PÅ TRAFIKANTBE-

TEENDE AV OLIKA EGENSKAPER HOS FORDONSFÖRSÄKRINGEN

 

  

 

 

3.1 Steg I

Erbjuder försäkrings- _ Innehåller FK in-
konstruktionen (FK) . formation om andra
trafikanten några { ® \ konsekvenser än för- Ne.
handlingsalternativ . i dröjningar i försäk- 3
som kan påverka hans ringskostnaderna som
försäkringskostnad? alternativa trafi-

> - kantbeteenden kan
förväntas resultera

@

  

   

  

   

 

 

 

Kan de beteenden som @
dessa handlingsalter- /
nativ resulterar i Nej «{ Ingen effekt
betraktas som trafi- på trafikant-
kantbeteenden? beteendet kan

' förväntas

Ja

 

 

 

Kan dessa alternativa

trafikantbeteenden

antas resultera i ut-

fall vars nytta vari-
erar relativt de mål
trafikanten har för

sitt beteende

Steg I i analysen av-
slutad, fortsätt till
steg II

  

63
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3.2 Steg II och III

 

 

Finns FK tillgänglig
för trafikanten på
ett sådant sätt att
de olika handlingsal-
ternativ som föreligger

och de olika utfall
dessa kan förväntas

 

Kan man ge

trafikan-

v terna denna'
information?

   

Nej

 

 

resultera i framgår?  

 

Ja

 

 

Kan trafikanterna för-

väntas inhämta denna

information?

 

  

Ja

 

Ingen effekt
på trafikant-
beteendet kan

förväntas

 

 

Kan presenta-

'tionen av in-

formationen

förbättras?

    

//

   

Kan trafikanten för-

väntas tolka denna

information på ett
sådant sätt att han
uppfattar att han
har olika handlings-
alternativ och att

dessa kan ge olika
utfall?

 

  

 

Steg II och III i
analysen avslutad,
fortsätt till
steg IV
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Nej

 



Steg IV
 

 

Har trafikantens vär-

dering av den nytta
olika möjliga utfall
kan leda till och/
eller informationen

om sambandet mellan

olika handlingsalter-
nativ och deras ut-

fall, förändrats jäm-

fört med om den ak-

tuella FK inte fun-

nits?

 

 

Ingen effekt på
trafikantbeteendet

kan förväntas

 

 

 

 

 

 

Har detta lett till
att den nytta trafi-
kanten förväntar sig
av de olika hand-
lingsalternativen
förändrats?  

 

 

 

Nej

 

Effekten är opredicerbar.
Det finns anledning att
skaffa mer information

 

  

Går det att ange vil-
ket handlingsalter-
nativ som blivit

mer och vilket som

blivit mindre attrak-

tivt?

J

 

   

Går det att kvanti-
fiera den förändring
i förväntad nytta av
de olika handlings-
alternativen som FK
medfört?
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Nej

 

 

för att möjliggöra en
bättre uppfattning om even-
tuella effekter på trafi-
kantbeteendet särskilt om
det rör sig om en ny FK

 

 

En påverkan av trafikant-
beteendet kan vara möjlig

 

och det bör gå att speci-
ficera på vilket sätt men
inte i vilken omfattning

 

 

 

 

En påverkan av trafikant-
beteendet kan förväntas och

a*det bör gå att specificera
på vilket sätt och i vil
ken omfattning

  

Steg IV i analysen

 

 

 

avslutad, fortsätt

till steg V och VI
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Steg V

  

Följs det handlings-
alternativ trafikan-

ten väljer av ett ut-
fall som står i över-
ensstämmelse med

eller är bättre än

det utfall han för-

väntade sig?

    

Får trafikanten in-
formation om utfal-

let på ett sådant
sätt att han ser

det som ett resultat

av det handlings-
alternativ han valt

  

E . 5 ' beteendet kan ej

 

Någon varaktig
effekt på trafik-

förväntas

   

/

 

 

 

Kan återkopplingen
av utfallet för-
bättras?

!

   

 

A

9 L

  

En varaktiv effekt

på trafikantbeteendet
kan förväntas

  

Steg VI

Steg VI i analysen är den del där

vad beträffar eventuella effekter

verkan som kan föreligga på olika

För att konkreta frågor ska kunna

ö

slutsatser ska dras

av den beteendepå-

aspekter på trafiken.

formuleras för detta

avsnitt av analysen är det nödvändigt att man bestämmer

sig för vilka effekter på trafikantbeteendet man är

intresserad av.
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TVÅ EXEMPEL PÅ ANALYSER UTFÖRDA MED HJÄLP AV DET

PRESENTERADE FRÅGESCHEMAT

I nedanstående analyser har de i föregående avsnitt

presenterade frågeschemat använts för att undersöka

förutsättningarna för en påverkan av trafikantbeteen-

det genom den premiedifferentiering som förekommer

mellan olika fordonsmärken och modeller och mellan

olika geografiska områden. En viss omformulering av

de i föregående avsnitt presenterade frågorna kan

förekomma för att anknytningen till den analyserade

försäkringsbetingelsen inte skall bli alltför krystad,

men frågornas innebörd stämmer i allt väsentligt

överens med det presenterade frågeschemat.

Premieklassningen av fordon

:9.25-35

- Erbjuder premieklassningssystemet (PK) trafikanten

några handlingsalternativ som kan påverka hans för-

säkringskostnad?

ga. Försäkringspremiens storlek är beroende av
vilket fordon trafikanten Väljer.

- Är trafikantens val av fordon att betrakta som ett

trafikantbeteende?

Ja. Trafikantens val av fordon bestämmer en viktig

__ egenskap hos trafiken, nämligen fordonssamman-

sättningen.
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- Kan trafikantens val av fordon antas resultera i ut-

fall vars nytta varierar relativt de mål trafikanten

har för sitt beteende?

ga. PK kan antas påverka denna nytta ur två aspekter:

1. PK påverkar fordonets driftkostnader, vilka tra-
fikanten rimligen söker minimera. Hur premie-
kostnaderna varierar framgår av figur 2 och 3, där

trafikförsäkringspremien respektive delkaskopre-

mien återges som en funktion av premieklass.

- Vagnskadeförsäkringspremien behandlas inte här

beroende på att den berör förhållandevis få tra-
fikanter och på att kostnadsbilden är komplicerad

pga förekommande självrisker och rabatterings-

system, se bilaga.

Denna variation i premiestorlek innebär när det

gäller trafikförsäkringen en skillnad i milkost-

nad på ca 75 öre mellan PK 0 och 9 för en trafi-
kant som ligger i bonusklass 1. och kör 1000

mil/år. I bonusklass 7 är motsvarande skillnad
20 öre.

2. Den förväntade skadekostnaden är olika för de

olika premieklasserna. När det gäller trafikför-

säkringsklasserna rör det kostnaderna för de

skador fordonet orsakar och när det gäller kasko-

försäkringen kostnader för skador som orsakas på
fordonet då ägaren själv är vållande.

Att trafikanten då han väljer bil kan få ett for-
don med låg eller hög förväntad skadekostnad är

givetvis ej ett resultat av PK, men PK liksom

alla typer av premiedifferentiering kan ge trafi-

kanten information om den förväntade skadekost-

naden. I detta avseende påverkar alltså inte PK
i sig nyttan av alternativa fordonsval, men den

klassificerar fordonen med avseende på en variabel,

förväntad skadekostnad, som kan antas vara av

betydelse för den nytta trafikanten kan förvänta

sig av alternativa fordonsval.

De två aspekter ur vilken PK kan tänkas påverka
den nytta trafikanten kan ha av alternativa

fordonsval benämns fortsättningsvis "driftskost-
nad" och "skadekostnad".
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Figur 2 Trafikförsäkringspremien som en funktion av

premieklass för de fem olika körsträckeklas-

serna i bonusklass 1 och 7. Prisexemplet gäller

för ett av Sveriges större bolag vad gäller

fordonsförsäkring, för zon 4 under 1982.
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Figur 3 Försäkringspremie för delkasko som funktion av

premieklass för de fem olika körsträckeklasserna.
Vissa bolag lämnar 10-15% rabatt i bonusklass

5-7. Prisexemplet gäller för ett av Sveriges

större bolag vad gäller fordonsförsäkringar för

zon 4 under 1982.
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4.1.2 Steg II
_-_&__-

14

- Finns PK-systemet tillgängligt för trafikanten på ett

sådant sätt att de handlingsalternativ (val av fordon

med olika försäkringskostnad) som föreligger och de

olika utfall (i form av försäkringskostnad och skade-

kostnad) dessa kan förväntas resultera i framgår?

212:. Detta nej är givetvis endast en hypotes. Om man

skulle vara tveksam till att hypotesen är kor-

rekt finns det inga principiella hinder för att

pröva den empiriskt.

- Kan man ge trafikanterna information om PK-systemet?

Vi skall inte här gå in på detaljer om hur

informationen skulle kunna förbättras, men vik-

tigt är hur man än väljer att utforma informa-

tionen att den är tillgänglig för trafikanten

innan han köper sitt fordon och att den år ut-

formad på ett sådant sätt att konsekvenserna av
PK-systemet på drifts- och skadekostnaderna vid

val av fordon i olika premieklasser framgår.

- Om informationen om PK-systemet görs tillgänglig

enligt de principer som angivits ovan kan trafikan-

ten då förväntas inhämta denna information?

Ja. Som framgår av figur 1 och 2 är inte effekten av
PK-systemet helt obetydligt varför det är rim-

ligt att anta att denna information är intres-

sant för trafikanten. Skillnader mellan olika

fordon vad gäller bränsleförbrukning tycks i

och med de ökande bensinpriserna vara ett vik-

tigt argument vid val av fordon. En skillnad i

bränsleförbrukning på 0.1 l/mil innebär med

dagens bensinpriser ungefär en skillnad i

bränslekostnad på 350:- vid en körsträcka på
1000 mil. 350:- är ungefär den skillnad i för-

säkringspremie man får mellan två fordon i

bonusklass 1 och körsträckeklass 1 som ligger

fyra premieklasser från varandra. Osäkerheten

är trots allt stor om skillnaderna i premie-

kostnader är av en sådan storlek att de utgör

väsentlig information för trafikanten. Det finns

därför skäl att empiriskt pröva detta.
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4 .1.3

15

?322-222

- Om trafikanten får information om PK-systemet kan han

då förväntas tolka denna information på ett sådant

sätt att han uppfattar att han har olika handlings-

alternativ och att dessa kan ge olika utfall?

Ja. När det gäller driftskostnaden finns det ingen

anledning att anta att inte trafikanten skulle

inse vilken konsekvens ett fordons premieklass-

tillhörighet skulle ha under förutsättning att

han har information om vilken premiedifferentie-

ring PK leder till.

 

När det gäller den information om den förväntade

skadekostnaden som PK-systemet innehåller.

'Problemet är att den förväntade skadekostnaden

är beroende av flera olika faktorer som var och

en kan ha helt olika betydelse för trafikantens

måluppfyllelse.

a) Hur ofta fordonstypen är involverade i

olyckor.

b) Kostnaderna förmattreparera fordonet.

c) Fordonets inre säkerhet dvs hur Ofta och i

Vilken grad förare och passagerare skadas

vid eventuella olyckor.

d) Kostnaden för de olyckor fordonet orsakar.

Detta innebär att föraren helt kan missbedöma

den förväntade nytta som premieklasstillhörig-

heten indikerar beroende på att han har en fel-
aktig hypotes om vilken av de ovan uppräknade

faktorerna som svarar för den väsentliga delen

av variationen i premie mellan de olika premie-

klasserna.

EX. Trafikanten kan antas ha ett mycket måttligt
intresse av att minimera de materiella kostna-

derna för de olyckor han är inblandad 1 efter-

som han försäkrar sig mot denna kostnad. Däre-

mot kan han antas vara mycket motiverad att

skaffa sig ett fordon med hög inre säkerhet. Om

en trafikant då uppfattar att indelningen i
premieklasser vad gäller trafikförsäkrningen

främst avspeglar en variation i fordonens inre

säkerhet kommer han att Välja ett fordon i en
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låg premieklass, vilket troligengör att han
får ett fordon med dålig inre säkerhet, men med

en extremt liten kostnad för de skador som for-

donet förorsakar.

- Kan presentationen av informationen om PK-systemet

förändras på så sätt att trafikanten får klart för

sig hur mycket olika faktorer som påverkar klass-

ningen betytt för att ett givet fordon hamnat i den

premieklass det gjort?

Detta bör vara möjligt förutsatt att försäkrings-

bolagen är villiga att publicera den information

som legat till grund för fordonsklassningen.

Under alla förhållanden bör man undersöka i vad
mån trafikanter i dag påverkas av den informa-
tion om förväntad skadekostnad som PK-systemet

innehåller och vilka konsekvenser en sådan på-
verkan i så fall har.

;_2-

§22?le

För att en fortsatt analys skall vara meningsfull

måste vi utgå från det hypotetiska fallet att trafi-

kanten har en sådan information om PK-systemet att han

inser vilka premisser det bygger på och vilka konse-

kvenser det medför. Under den förutsättningen blir

det möjligt att ställa följande fråga,

- Har trafikantens värdering av den nytta olika utfall

kan leda till och/eller har informationen om sam-

bandet mellan olika handlingsalternativ (fordonsval)

och deras utfall, förändrats jämfört med om PK-sys-

temet inte funnits?

Ja. Under förutsättning att de fordon han väljer

mellan tillhör olika premieklasser.
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- Har detta lett till att den nytta trafikanten för-

väntar sig av olika fordonsval förändrats?

Ja.

och

PK-systemet bestämmer Vilken inverkan på drifts-
kostnaden försäkringspremien.lun: på olika for-
donstyper. Under de förutsättningar under vilka

analysen nu görs har trafikanten full informa-

tion om denna inverkan.

Beroende på hur trafikanten tolkar den informa-

tion om förväntad skadekostnad som PK-systemt

innehåller kan PK-systemet påverka den förväntade

olycksrisk och/eller den förväntade risken för

personskador och/eller den förväntade repara-
tionskostnaden som trafikanten knyter till for-

don tillhöriga olika premieklasser.

det att ange vilka fordonstyper som blivit mer

vilka somblivit mindre attraktiva?

När det gäller den effekt PK-systemet har på
driftskostnaden för olika fordon så bör denha
bidragit till att öka den förväntade nyttan av
fordon som ligger i låga premieklasser relativt

de som ligger i höga.

När det gäller den information om förväntad

skadekostnad som PK-systemet innehåller är läget

något mer komplicerat. Om trafikanten tolkar
denna information när det gäller trafikförsäk-

ringspremiensaåatt den främst avspeglar kostnaden
för de skador fordonet orsakar på andra fordon
kan det innebära att man inte helt utan orsak

antar att höga kostnader för de skador ett for-

don förorsakar på andra fordon är förknippade
med låga kostnader på det egna fordonet och
omvänt.

Detta skulle i så fall innebära att det värde
trafikanten tillskrev ett fordon som låg i en
hög premieklass vad avSer trafikförsäkringen,

men i en låg vad avser kaskoförsäkringen skulle

öka relativt de fordon som hade ett omvänt för-

hållande mellan de två premieklasserna.

Om trafikantens tolkning å andra sidan innebär
att den förväntade skadekostnaden uppfattas som

ett mått på risken för att råka ut för olyckor
eller för risken för skador på förare och passa-

gerare skulle även informationen om den förvän-

tade skadekostnaden bidraga till att fordon i
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låga premieklasser får en ökad förväntad nytta

som ett resultat av PK-systemet.

- Går det att kvantifiera den förändring i förväntad

nytta för olika fordonstyper som PK-systemtet med-

fört på ett sådant sätt att vi kan uttala oss om

storleken av den effekt på trafikantens val av for-

don som PK-systemt kan ha?

gel. För att kunna kvantifiera eventuella effekter

krävs empiriska studier. Möjligen kan man få en

uppfattning om storleken av PK-systemets effekt

på fordonsvalet genom att se vilka effekter på

fordonsval andra fordonsegenskaper som påverkar

driftskostnad, reparationskostnad och säkerhet
kan ha.

4.1.5 Steg_y

- Resulterar det fordonsval trafikanten gör i ett

utfall som står i överensstämmelse med eller är

bättre än det utfall han förväntar sig?

ga. Trafikanten får betala den premiesüanK-systemet
anger. Det bör dock påpekas att effekten av PK-
systemet på driftskostnaden blir mindre ju högre

bonusklass trafikanten befinner sig i varför det

är rimligt att anta att det framför allt är vid

köpet av det första fordonet som PK-systemet kan

ha någon effekt. Samtidigt finns det anledning

att förmoda att trafikanterna uppvisar en viss

konservatism i valet av fordon, vilket skulle

innebära att valet av det första fordonet även

har effekt på valet av fordon då man befinner
sig i högre bonusklasser.

När det gäller de förväntningar informationen

om förväntad skadekostnad kan ha gett upphov till

så är överensstämmelsen mellan förväntan och

utfall naturligtvis beroende av vilken tolkning

trafikanten gjort.

Vare sig trafikanten tolkat premiedifferentie-

ringen som beroende eller oberoende av risken

för att råka ut för en olycka kommer han troligen
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att få sin tolkning bekräftad. Tror han på ett
beroende så väljer han ett fordon i en låg premie-

klass och de flesta förare kommer också att upp-
leva att de inte råkar ut för någon olycka. Tror
han på ettoberoende kan han välja ett fordon i
en hög premieklass och troligen råkar han inte

heller då ut för någon olycka helt enkelt bero-
ende på att risk för att råka ut för en olycka
totalt sett är förhållandevis låg.

Om trafikanten till premieklassificeringen däre-

mot framförallt knutit en förväntan om repara-

tionskostnadernas storlek kan förväntningarna

antingen infrias eller visa sig vara felaktiga

beroende på om hans tolkning varit korrekt eller

ej.

Vi återkommer här till vikten av att PK-systemet
presenteras på ett sådant sätt att betydelsen

av de olika faktorer som påverkar ett fordons
placering i PK-systemet framgår. Dels därför att

-trafikanten skall kunna dra de korrekta slut-

satserna om varför ett fordon tillhör en viss

premieklass och dels därför att man skall ha

någon kontroll över om PK-systemet påverkar* mm
förarens val av fordon i önskad riktning eller
ej.

- Får trafikanten information om effekterna av PK-

systemet på det fordonsval han gjort?

§31. Effekten ligger när det gäller driftskostnaden

i att han har en lägre eller högre driftskost-

nad än vad han skulle ha om han valt ett annat

fordon. Denna skillnad i driftskostnad är han

möjligen medveten om i samband med själva for-

donsköpet, men knappast i fortsättningen när

han betalar sin premie. Frågan är emellertid
om detta spelar någon roll. Val av fordon är ju

knappast någon kontinuerligt pågående aktivitet

och man kan fråga sig om inte en eventuell
effekt på valet av det första fordonet så som
påpekats ovan pga en antagen benägenhet hos

trafikanten att hålla sig till ett och samma
fordon även kan ha betydelse för trafikantens

fortsatta val av fordon.
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Ja. Om trafikantens fordonsval påverkats av hypo-
teser om på vilket sätt PK-systemet avspeglar
de reparationskostnader som är förknippade med
fordon i olika premieklasser finns det all
anledning att tro att han kommer att få informa-
tion om hans förväntan var korrekt eller ej.

§2§2422_§222§atser

Inga säkra slutsatser om eventuella effekter av PK-

systemet på trafikanters val av fordon kan dras. För

detta krävs empiriska undersökningar av:

1. Är de skillnader i premiekostnader, som föreligger

mellan olika premieklasser, så stora att de av

trafikanterna kan bedömas ha någon ekonomisk bety-

delse?

2. I vilken utsträckning påverkas inplaceringen av ett

fordon i en premieklass av sådana faktorer som'

risken för att fordonet blir inblandat i en olycka,

kostnaden för de skador fordonet orsakar, risken

för personskador i fordonet och kostnader för ska-

dor på det egna fordonet.

3. Vilka fordonsegenskaper tror trafikanten avspeglas>

i PK-systemet?

Med den kunskap vi har idag verkar det rimligaste

antagandet vara att i den mån PK-systemet överhuvud-

taget påverkar valet av fordon så sker det på så sätt

att det ökar attraktiviteten för fordon i låga premie-

klasser relativt de som ligger i höga. Detta innebär
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troligen att PK-systemet tillsammans med många andra

faktorer bidrar till att öka attraktiviteten hos små

lätta fordon vilka är billiga i inköp.

Detta kan ur energisparsynpunkt antas vara positivt.

Däremot är det_mer tveksamt om det är en önskvärd

effekt ur säkerhetssynpunkt eftersom små lätta fordon

kan antas ha en sämre inre säkerhet än något större

och tyngre fordon. Ur säkerhetssynpunkt är det rimligt

att anta att det vore önskvärt att ha en så liten

variation som möjligt i vikt mellan olika fordon.

Kan den geografiska zonindelningen ha någon effekt på

trafikantbeteendet?

§29-:

- Erbjuder zonindelningen trafikanten några handlings-

alternativ som kan påverka hans försäkringskostnad?

Nej.

- Innehåller zonindelningen information om andra kon-

sekvenser än förändringar i försäkringskostnader,

som alternativa trafikantbeteenden kan förväntas

resultera i.

ga. Zonindelningen ger besked om den variation i
förväntad skadekostnad man har som trafikant

beroende på i vilken trafikmiljö man vistas.
Annorlunda uttryckt: För att förebygga skada

så krävs större insatser av trafikanten i t ex

Stockholm än i Visby.

- Kan skadeförebyggande åtgärder antas resultera i ut-

fall vars nytta varierar relativt de mål trafikanten

har för sitt beteende?
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Ja. Detta gäller givetvis i de fall trafikanten inte

har försäkrat sig mot skadekostnaden. Detta kan

i första hand vara aktuellt när det gäller kasko-

skador. För en trafikant som bor i t ex Stockholm

och inte har sitt fordon stöldförsäkrat kan

givetvis skillnaden i premien för delkasko mellan

zon 1 och övriga zoner vara en indikator på att

han bör vidtaga extraordinära stöldförebyggande

åtgärder, eller att han skall försäkra sig mot

stöldrisken.

När det gäller trafikförsäkringen spelar varia-

tionen i förväntad skadekostnad mellan olika

zoner i sig troligen en liten roll eftersom

trafikanten försäkrat bort skadekostnaden, men

som en indikation på en variation i olycksrisk
mellan olika zoner kan den vara av betydelse.

4 2-2 §22§-22

- Finns information om variationen i försäkringspremie

mellan olika geografiska zoner tillgänglig för tra-

fikanten på ett sådant sätt att den v riation i

effekten av skadeförebyggande åtgärder som kan för-

väntas mellan olika zoner framgår?

Egl. Detta är knappast förvånande eftersom skillnaden

i premiekostnad mellan de olika zonerna inte kan

utnyttjas av trafikanten för att påverka den
försäkringskostnad han har.

- Kan man ge trafikanten information om skillnaden i

premie mellan olika zoner?

ga. Det föreligger inga principiella hinder för
detta. Däremot kan det finnas en del praktiska

problem pga att denna premiedifferentiering kan

variera från bolag till bolag och mellan olika
försäkringstyper.

- Om man för ut information om premiedifferentieringen

mellan de olika geografiska zonerna kan man då för-

vänta sig att trafikanterna inhämtar denna informa-

tion?
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gel. Troligen kommer trafikanten att uppleva en

information som enbart anger skillnaden i

premiekostnad mellan de olika zonerna som

meningslös eftersom han inte kan göra något åt
detta. Dvs denna information säger inte något

om hur han skall bete sig för att öka nyttan av

sitt beteende.

- Kan informationen om premiedifferentieringen mellan

olika geografiska zoner presenteras på ett sådant

sätt att den uppfattas som relevant av trafikanten?

Ja. Detta är ett tveksamt ja. För att trafikanten

__ skall vara intresserad av denna information

kvrävs det att det av denna framgår:

1. Att de skillnader i skadekostnader som före-

ligger mellan de olika zonerna är något man
inte helt kan försäkra bort.

2. Att man kan göra något för att motverka denna

skillnad i skadekostnad.

4-2 3 §2§2_:;2

- Om informationen om zonindelningen presenteras på

det sätt som angivits ovan kan trafikanten då för-

väntas tolka denna information på ett sådant sätt

att han uppfattar att han kan vidtaga större eller

mindre skadeförebyggande åtgärder och att utfallet

av dessa kan antas variera från zon till zon?

gg. Detta förutsätter i enlighet med det ovan sagda
(se steg II) att informationen är så utformad
att trafikanten kan se konkreta beteenden med

vars hjälp han kan motverka de faktorer som

svarar för variationen i förväntad skadekostnad

i de olika zonerna.
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åäêñlY

- Har trafikantens värdering av den nytta olika möjliga

utfall av de skadeförebyggande åtgärderna kan leda

till och/eller har informationen om sambandet mellan

handlingsalternativen och deras möjliga utfall för-

ändrats jämfört med om den geografiska zonindelningen

inte funnits?

ga. Författaren känner inte i detalj till grunderna
för den premiedifferentiering som förekommer

mellan zonerna, men följande exempel får tjäna

som argument varför det kan anses möjligt att

svara ja på denna fråga. Differentieringen av
trafikförsäkringen mellan de olika zonerna bör

huvudsakligen bero på en variation i olycksrisk.

Det är möjligt att trafikanterna även utan zon-

indelning har en uppfattning om riskfördelningen

mellan olika typer av trafikmiljöer, men det

faktum att försäkringsbolagen differentierar

sina premier efter detta bör ytterligare under-

stryka betydelsen av denna variation och möj-

ligen bör det även kunna korrigera vissa miss-

uppfattningar om hur riskfördelningen ser ut.

Premiedifferentieringen mellan zonerna när det

gäller delkaskoförsäkringen torde bl a bero på
skillnaden i stöldrisk i olika zoner. - Delkasko-

försäkringen är i genomsnitt över bolagen drygt

tre gånger så dyr i Stockholm som på Gotland. -

Premiedifferentieringen kan alltså i detta fall

säga något om skillnaden i risk, för att få sin

bil eller saker som förvaras i fordonet stulna,
mellan olika zoner.

- Kan information om sambandet mellan geografisk zon

och förväntad skadekostnad, som svaret på föregående

fråga antar föreligger, antas leda till att den nytta

trafikanten förväntar sig av olika skadeförebyggande

åtgärder förändras?

ga. I enlighet med de två exempel på information om
riskfördelning som zonindelningssystemet inne-
håller, som gavs ovan, kan man tänka sig att det
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blir mindre attraktivt för trafikanter att upp-

träda som privatbilister 1 zoner med höga för-

väntade skadekostnader än i zoner med låga.

Eftersom de zoner som har de högsta förväntade

skadekostnaderna också är de mest tätbefolkade
finns det anledning att anta att det finns till-
gång på kollektiva transporter som ett alterna-n
tiv till privatbilen.

Det kan Vidare antasjnnximer lönsamt att vidta

extraordinära stöldförebyggande åtgärder i zoner

med hög delkaskoförsäkringspremie än i övriga

zoner.

Slutligen bör här även nämnas att den informa-

tion om riskfördelningen som zonindelningen ger

även kan påverka den nytta trafikanten har av

att teckna en kaskoförsäkring. Detta trots att

premiedifferentieringen mellan zonerna torde

vara gjord så att den objektivt förväntade
nyttan av att teckna en försäkring är

densamma i alla zoner. Gjorda undersökningar

talar nämligen för att den subjektivt förväntade

kostnad man har för en given skada inte är en

funktion av produkten mellan sannolikheten för

att skadan skall inträffa och kostnaden för

skadan. (Se t ex Kunrether H., 1978.)

- Går det att ange vilket handlingsalternativ som

blivit mer och vilket som blivit mindre attraktivt

pga den geografiska zonindelningen?

Es.-

VTI

Svaret på denna fråga är ett ja med tvekan. Detta

beror på att lika väl som premiedifferentieringen

mellan olika zoner kan bidra till att man t ex

får en minskad benägenhet att skaffa bil, låser
sina bilar oftare och är villigare att teckna

frivilliga fordonsförsäkringar i zoner med höga

premier, så kan naturligtvis det omvända inträffa

i zoner med låga premier.

Pga att de zoner som har höga premier också är

de zoner inom vilka den största delen av befolk-

ningen bor, så torde dock nettoeffekten bestäm-
mas av den påverkan som kan ske i zonerna med
höga försäkringspremier.
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- Går det att kvantifiera den förändring i förväntad

nytta av olika trafikantbeteenden som skulle kunna

bli resultatet av en förbättrad information om zon-

indelningssystemet?

Nej.

4 2.5 §2sa-Y

- Följs det handlingsalternativ trafikanten väljer till

följd av informationen om riskfördelningen mellan

olika trafikmiljöer av ett utfall som står i överens-

stämmelse med det utfall han förväntade sig?

Ja. Om trafikanten t ex minskar sitt privatbils-

åkande så minskar hans risk för att råka ut för
olyckor och blir han mer mån om att förebygga
stöld så minskar stöldrisken.

gel. När det gäller en förändring i subjektiv för-

väntad nytta av att teckna en försäkring så

följs den naturligtvis inte av någon förändrad

objektivt förväntad skadekostnad.

- Får trafikanten information om utfallet på ett

sådant: sätt att.han ser det som ett resultat av det

handlingsalternativ han valt?

§31. Dess bättre drabbas man sällan av olyckor även
om man kör privatbil och av stölder även om

man glömmer att låsa sin bil. Detta gör att
möjligheten att uppleva någon förändring i dessa

avseenden pga att man förändrat sitt beteende
är ytterst begränsad.

ga. Även detta svar är ett ja med tvekan. Vad man
kan göra är naturligtvis att återkomma till tra-
fikanten med information om hur riskfördelningen
ser ut och hoppas att han från detta drar slut-
satsen att det val av beteende han gjort fak-
tiskt har konsekvenser för honom.
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När det gäller de två exempel på beteendepåver-
kan som nämnts ovan, att avstå från privatbils-

åkande och att låsa sitt fordon finns det dock
anledning att anta att dessa beteenden är förhål-

landevis stabila när man väl etablerat en vana.

Som jämförelse kan nämnas bilbältesanvändningen

som förblivit på en hög nivå efter det att de
intensiva informationskampanjerna upphört och

trots att människor måste uppleva risken för att

bli bötfällda för att inte använda bälte som

ytterst liten.

Stabiliteten i beteendeförändringar av denna

typ kan troligen förklaras med att nyttan med

alternativbeteendet - dvs det tidigare beteen-

det - antagligen upplevs som mycket ringa efter
det att en vana väl etablerats. T ex kan man

tänka sig att användingsfrekvensen av bilbälten

blir kvar på en hög nivå trots att någon effekt
på skaderisken av detta beteende knappast kan

upplevas av trafikanten helt enkelt därför att

det är så lätt att sätta på sig bältet att det
inte är värt mödan att lära sig av med att

använda det.

En första förutsättning för att man skall kunna Vänta

sig någon effekt på trafikantbeteendet av zonindel-

ningssystemet är att trafikanterna får information om

att det existerar, vilken variation i premiekostnad

det medför och vilka faktorer som svarar för denna

variation.

Författaren har själv inte en klar bild av vilka fak-

torer som påverkar variationen i förväntad skadekost-

nad mellan de olika zonerna och därför får den genom-

förda analysen endast betraktas som ett exempel på vad

man skulle kunna göra om man hade denna information.

Jag tror dock att man vågar säga att i den mån de

faktorer som svarar för den förväntade skadekostnaden

upplevs som påverkvara av den enskilde trafikanten, så
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kan vi förvänta oss att han kommer att sträva efter

att minska skadekostnaden 1 zoner med hög förväntad

skadekostnad medan han möjligen kommer att bli något

mer nonchalant i dessa avseenden 1 zoner med låg för-

väntad skadekostnad. Nettoeffekten från trafiksäkerhets-

synpunkt skulle då bli positiv pga befolkningsfördel-

ningen över de olika zonerna.

Eventuella effekter som man skulle kunna förvänta sig

på trafikanters benägenhet att teckna frivilliga

fordonsförsäkringar pga information om variationen i

förväntad skadekostnad över zoner kan möjligen under-

sökaspexperimentellt.

VTI MEDDELANDE 258



29

REFERENSER

Backman, M., Haapanen, H. och Mikkonen, V., De försäk-

ringsmässiga betingelserna i trafiksäkerhetsarbe-

tet. Helsingfors Universitet. Instituttionen för

Allmän psykologi. Technical reports. No. A6.
Helsingfors 1981.

Berglund, T., Runwall, L. och Hellström, F., Motor-

fordonsfärsäkring 2. Villkor, tariffer.
IFU 1981.

Christensen, J., Beretning fra Seminar om trafikforsik-

ringsbetingelsernes betydning for forsikrings-

tagernes trafikale adfaerd. Espo, Finland,

21-23 april 1982. Rådet for Trafiksikkerhedsforsk-
ning, Arbetsnotat nr 2 Sag nr 1.1.8

Köpenhamn 1982.

Edwards, W. och Tversky, A., Decision making.

Penguin Books 1967.

Flodin, S., Runwall, L., von Sydow, K., Thorneman, L.,

Werner, R. och Wrese, P.-F., Motorfordonsförsäkring.

Introduktion. IFU 1979.

Kunreuther, H., Why Aren't You Insured? Even Noah Built

an Ark. the Wharton Magazine University of

Pennsylvania. 1978

VTI MEDDELANDE 258



Bilaga
1(10)

STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT 1982-09-23
H-E Pettersson/CR

PREMIEDIFFERENTIERING VID FÖRSÄKRING AV PERSONBILAR

En förutsättning för, att det sätt på vilket fordons-

försäkringen är konstruerad, skulle kunna ha någon

effekt på säkerheten i trafiken är den premiedifferen-

tiering som förekommer (se PM 81-11-04, Försäkrings-

mässiga betingelsers inverkan på trafiksäkerheten).

Man kan även tänka sig att skillnader i det försäk-

ringsskydd som olika försäkringsalternativ och även

olika beteenden från fordonsförarna medför skulle

kunna ha en effekt på trafiksäkerheten.

Premiedifferentieringen för personbilar

 

Här ges en sammanställning av hur premiedifferentie-

ringen ser ut för personbilar i de tre försäkrings-

alternativen, trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäk-

ring, för de självrisker som förekommer i den mån

de inte är av generell natur såsom i delkaskoförsäk-

ringen och för under vilka omständigheter försäk-

ringsbolaget regressar mot försäkringstagaren.

I Irêâiääêzêêäriegsa

Trafikförsäkringspremien består av två delar, en

grundpremie och en baspremie. Grundpremien, som för

närvarande ligger kring 70:-, svarar för försäkrings-

bolagets administrativa kostnader. Grundpremien påver-

kas ej av några rabatter. Baspremien är den del av

premien som skall svara för eventuella skador. Baspre-

mien varierar och rabatteras beroende på vilken skade-

kostnad en given grupp försäkringstagare väntas få.

VTI MEDDELANDE 258



Bilaga

Detta gör att baspremien varierar med avseende på

följande variabler:

Premieklass

Bostsadsort (Geografisk zon)

Körsträcka

Antal skadefria år (Bonussystemet)

Om man är helnykterist eller ej (Nykterhetsrabatt)

Baspremien för ett fordon i premieklass l, i zon 4,

körsträckeklass 3, bonusklass l utan nykterhetsrabatt

ligger för närvarande på ca 1000:-. Man tar även

hänsyn till den variation i förväntad skadekostnad

som beror på förarens ålder, men detta görs ej via

premiesättningen utan via en speciell självrisk, s k

ungdomssjälvrisk. Denna är f n 300:-och drabbar

förare som är yngre än 24 år i de fall en uppkommen

skada skall regleras via deras trafikförsäkring.

I de fall en förare råkar ut för en olycka till

följd av rattonykterhet eller grov vårdslöshet, ger

trafikförsäkringen honom inte något ekomoniskt skydd

för de skador han förorsakat. Praktiskt innebör

detta att försäkringsbolaget reglerar skadan, var-

efter man kräver försäkringstagaren på det utbetalda

beloppet.

Nedan ges en beskrivning av på vilket sätt de fem

ovan angivna variablerna påverkar försäkringspremien.

a) Premieklass

Personbilarna är indelade i 10 fordonsklasser (0-9).

Vilken premieklass ett fordon hamnar i bestäms dels

av medelskadan, dvs den totala kostnaden för de olyc-

kor denna fordonstyp orsakat dividerat med antalet

skador och dels av skadefrekvensen, dvs antalet skador
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dividerat med antalet försäkringar. Produkten av

medelskadan och skadefrekvensen ger den s k riskpremien.

Fordonstypen placeras i den premieklass som har en

baspremie som bäst stämmer överens med fordonstypens

riskpremie.

Baspremien för de olika premieklasserna ökar i steg

om 10% av baspremien i fordonsklss 1. Detta gör att

baspremien i klass 0 är 90% och i klass 9 180% av

baspremien i klass 1.

För att ge en uppfattning om vad de olika premieklas-

serna står för kan nämnas att Renault 4L hör till

klass 0, Volvo 242 och Saab 99 hör till klass 4 och

Volvo P 1800 till klass 9.

Det är viktigt att betona att den klass ett fordon

hamnar i är beroende av de skador denna fordonstyp

orsakar och helt oberoende av kostnaden för eventuella

skador på det egna fordonet.

b) Geografisk zonindelning

Beroende på variationen i skadekostnad i olika trafik-

miljöer har landet delats in i 7 zoner.

1. Stockholm, Göteborg och Malmö

2. Stockholms förorter och andra större städer med

höga skadekostnader

3. Mellanstora städer i Götaland och Svealand

4. Övriga Götaland och Svealand

5. Stora och medelstora städer i Norrland
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6. Övriga Norrland

7. Gotland

I en icke publicerad branschgemensam undersökning

visar det sig att baspremien genomsnittligt över de

olika bolagen var ca 1.5 gånger så hög i zon 1 som

hade den högsta premien jämfört med zon 7 som hade

den lägsta.

c) Körsträckeklasser

Skadekostnaden varierar med hänsyn till den årliga

körsträcka fordonet har, men skadekostnaden är inte

proportionell mot körsträcka vilket avspeglas i det

sätt på vilket baspremien varierar beroende på kör-

sträcka.

Följande relationer mellan baspremierna för de olika

körsträckorna gäller i % av baspremien för körsträcka

3.

l. <1000 mil 80%

2. 1001-1500 mil 90%

3. 1501-2000 mil 100%

4. 2001-2500 mil 110%

5. >2500 mil 120%

Detta kan sägas innebära att försäkringskostnaden

per körsträcka för de första 1000 milen är ca

fyra gånger så hög som för de därpå följande 2000

milen. Vid körsträckor över 3000 mil blir givetvis

skillnaden i försäkringskostnad mellan de första

1000 milen och de därpå följande milen ännu större.
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d) Bonussystemet

Försäkringstagaren får rabatt på baspremien beroende

på hur många skadefria år han har. Det förekommer 7

bonusklasser och dessa ger följande rabatter:

Rabatt

. 0%

20%

30%

40%

50%

60%

75%

0

x
l
O
N
U
'
l
o
b
b
J
N
I
-
J

0

Som ny försäkringstagare placeras man i bonusklass

1. och flyttas sedan upp ett steg för varje skade-

fritt år. Varje skada medför att man flyttas ned två

steg. För att kompensera för att ingen bonusförlust

kan göras i bonusklass l gäller en självrisk på

1000:-vid den andra skadan under samma försäkringsår

man har i denna bonusklass. Den tidigare nämnda ung-

domssjälvrisken gäller helt oberoende av denna själv-

risk, vilket innebär att en förare som är under 24

år och befinner sig i bonusklass 1., en bonusklass som

torde domineras av unga förare, har en självrisk på

1300:-vid den andra skadan.

För att hamna i bonusklass 7 krävs 6 skadefria år i

följd. Detta innebär att vid en eventuell skada i

bonusklass 7 flyttas man ned i bonusklass 5, där man

ligger 1 år, varefter man flyttas till bonusklass 6,

där man ligger i 5 år innan man äter flyttas upp till

bonusklass 7.
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e) Nykterhetsrabatten

Försäkringsbolagen lämnar 5% rabatt på den premie

försäkringstagaren har eftger det att bonusrabatten

dragits ifrån.

II Qsläê§59:-992_2ê95§5ê§22ê5§§55229

Vagnskadeförsäkringen har under senare år blivit mer

ovanlig beroende på att de flesta nya bilar har en

vagnskadegaranti på minst 3 är, vilken ersätter vagn-

skadeförsäkringen.

Premien för delskaskoförsäkringen respektive vagn-

skadeförsäkringen varierar med avseende på samma

variabler som trafikförsäkringen samt dessutom bero-

ende på fordonets ålder. Ingen ungdomssjälvrisk före-

kommer i delkasko eller vagnskadeförsäkringen.

Försäkringarna är liksom fallet var med trafikför-

säkringen ej giltig i de fall föraren varit rattonyk-

ter eller uppvisat grov vårdslöshet.

I fråga om vagnskadeförsäkringen kan tre alternativa

självrisker väljas 700, 1200 eller 3000:- kronor. De

siffror som redovisas nedan gäller i första hand

alternativet med 700:- självrisk.

Självriskerna i delkaskoförsäkringen är i stort

sett av generell natur, dvs de är lika stora för

alla. Vissa variationer finns dock.

Självrisken i rättsskyddsförsäkringen är 200:-,

men till detta kommer 10% av det belopp som översti-

ger 200:-. Högsta ersättning för rättsskydd är

40 000:-. '
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Glasförsäkringen har en självrisk på 50:-, men till

denna kommer 20% av överskjutande belopp. Självrisken

blir alltså beroende av kostnaden för skadan.

Maskinskadeförsäkringen har en självrisk på 700:-

som ökar till 1000:- för fordon som är 3 år eller

äldre.

a) Premieklasser

När det gäller delkaskoförsäkringen och vagnskade-

försäkringen är fordonstyperna uppdelade i 38 premie-

klasser (08-45). När man anger ett fordons klasstill-

hörighet brukar man först ange klassen för trafik-

försäkringen och därefter den klass som gäller

delkaskon och vagnskadeförsäkringen.

Exempel: Renault 4L ligger i den lägsta klassen i

båda klassindelningarna och betecknas följaktligen

0:08.

Delkasko- och vagnskadepremien varierar i steg om 15%

av premien i klass 10. Detta innebär att premien i

klass 08 är 70% och i klass 45 625% av premien i klass

10.

För att ge en uppfattning om vad klassningen innebär

kan nämnas att Volvo 242 ligger i 4:09 (någon variant

även i 7:16) och Saab 99 i 4:09-4211 eller 5:15-5:l7

(variationen beror på olika årSmodeller och utrustnings-

alternativ). Volvo P 1800 ligger i 9:35.

b) Geografisk zonindelning

Samma zonindelning som i trafikförsäkringen användes,

men premierelationen mellan de olika zonerna är en
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annan och denna är heller inte densamma för delkasko-

försäkringen som för vagnskadeförsäkringen. Detta

torde bero på att de olika försäkringarna täcker

olika typer av skador, t ex blir delkaskon exeptio-

nellt hög i zon 1 relativt övriga zoner, troligen

beroende på den större stöldrisken i denna zon.

Av den tidigare relaterade branschgemensamma undersök-

ningen framgår att genomsnittligt över bolagen är

försäkringspremien för delkasko ca 3,5 gånger så

hög i zon 1, som har den högsta premien, jämfört

med zon 7, som har den lägsta premien. När det gäller

vagnskadeförsäkringen ligger zon 3 lägst och zon 6

högst med en premie som är ca 1,3 gånger så hög som

i zon 3.

c) Körsträckeklasser

Följande relationer mellan delkasko- och vagnskadepre-

mierna i % av körsträcka 3 gäller för de olika

körsträckorna.

Premie för delkasko-och
vagnskadeförsäkring

l. <1000 mil 70%

2. 1001-1500 mil 85%

3. 1501-2000 mil 100%

4. 2001-2500 mil 115%

5. >2500 mil 130%

Även här liksom i fallet med trafikförsäkringen

är det dyrare att försäkra de första 1000 milen

än den efterföljande körsträckan. Skillnaden är

dock här inte lika stor, troligen beroende på att

delkaskon och vagnskadan täcker andra mer körsträcke-

beroende typer av skador än trafikförsäkringen,

såsom glas, brand och maskinskada samt skador uppkomna

i samband med singelolyckor. Om vi sätter försäkrings-
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kostnaden per mil för de första 1000 milen till l/mil,

så kommer i detta fall de efterföljande 2000 milen

att ha en försäkringskostnad på 0.43/mil. Även i

detta fall innebär ett sådant betraktelsesätt att

försäkringstagaren ej har någon försäkringskostnad

för den körsträcka som överskrider 3000 mil.

d) Vagnskaderabatt

Liksom i fallet med trafikförsäkringen så lämnas

rabatt på delkasko- och.vagnskadepremien beroende på

antalet år utan trafikförsäkringsskador. Denna rabatt

benämnes vagnskaderabatt. Den är helt knuten till i

vilken bonusklass försäkringen ligger och oberoende

av eventuella kaskoskador.

Vissa bolag lämnar rabatt på delkaskopremien i bonus-

klass 5-7 på 10-15% och efter 2 skadefria år i bonus-

klass 7 15-22%.

För vagnskadeförsäkringen gäller generellt att 30%

rabatt lämnas till de förare som har sin trafikför-

säkring i bonusklass 2 och 50% rabatt i bonusklass 3-

7. Vissa bolag lämnar upp till 57% rabatt i bonusklass

5-7 och upp till 60% i bonusklass 7 efter två skadefria

år i denna bonusklass.

e) Nykterhetsrabatt

Försäkringsbolagen lämnar en rabatt till helnyktra

förare på 10% på så väl delkasko- som på vagnskade-

försäkringen.

f) Åldersrabatt

För bilar som är 5 år eller äldre lämnas 20% rabatt

på delkaskoförsäkringen.
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'U m
o vagnskadeförsäkringen lämnas 20-40% rabatt beroende

fordonets ålder.'U 0
1
0
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