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Förord

Denna studie är genomförd på uppdrag av Vägverket under tidsperioden december 1994 till och med mars 1995.

Studien har finansierats av Vägverket och KFB.

Ett tack till VTI:s bibliotek för god hjälp vid litteratursökning. Tack också till Leif E. Eriksson, Folksam,

Hans Gustafsson, Auto Konsult och Karl-Erik Malmquist, Länsförsäkringsbolagen för värdefulla synpunkter.

Linköping i maj 1997

Anders Englund och Hans Erik Pettersson
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Försäkring och trafiksäkerhet

avAnders Englund och Hans Erik Pettersson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Denna rapport utgör redovisning av ett uppdrag för

Vägverket avseende Trafik- och fordonsförsäkringars

effekt på trafiksäkerheten . Projektet har genomförts

inom ramen för den utredning Vägverket utfört på upp-

drag av regeringen rörande möjligheterna att använda

försäkringarna för att förbättra trafiksäkerheten.

Inledningsvis ges som bakgrund en mycket kort

beskrivning av fordonsförsäkringen i Sverige, både den

obligatoriska trañkförsäkringen och den frivilliga s.k.

kaskoförsäkringen.

I projektet har ingått en litteraturgenomgång. Resul-

taten av denna sammanfattas i en litteraturöversikt ba-

serad på ett drygt tjugotal rapporter, föredrag och pro-

memorior. I översikten redovisas hur man i dessa bely-

ser olika aspekter på frågan om försäkringens effekt på

trafiksäkerhet. Det gäller tex. olika faktorer som påver-

kar premiens storlek som differentiering, rabatter, bo-

nus-malus och självrisk, men också försäkringens roll

som hjälpmedel att fördela vissa kostnader. Ett i sam-

manhanget betydelsefullt område gäller vad man kan få

fram från litteraturen i fråga om möjligheterna att på-

verka olika slag av trañkantbeteende alltifrån val av trans-

portstandard, färdmedel och fordon till sättet att köra

bil. Här visar det sig att det av olika skäl är svårt - men

dock inte omöjligt - att påverka trafikanters beteende

med detta slag av åtgärd. Av översikten framgår vilka

åtgärder som kan vara värda att pröva.

Som bakgrund till en förståelse av hurförsäkring kan

påverka trañkantbeteende presenteras därefter en teo-

retisk referensram. Trañkantbeteendet karakteriseras i

denna med avseende på dels vad bilkörning innebär som

uppgift betraktad - uppdelad på strategiska, taktiska och

operativa uppgifter - dels efter det sätt på vilket trafl-

kanten genomför uppgifterna, dvs. på kunskapsbaserad,
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regelbaserad eller färdighetsbaserad nivå. Vidare redo-

visas hur yttre förutsättningar liksom trafikantens mål

och erfarenhet styr beteendet. Utifrån detta och en sam-

manfattning rörande vilken typ av trafikantbeteende som

kan påverkas diskuteras principiella möjligheter för olika

försäkringsformer att påverka trañkantbeteende och där-

med trafiksäkerheten samt vilka möjliga förändringar av

försäkringen som skulle kunna ge sådana effekter.

Även om rapporten med sin korta och koncisa fram-

ställning i sig kan sägas utgöra en summering av vad som

dels kan utläsas ur litteraturen på området, dels kan an-

ses vara möjligt att åstadkomma avslutas den likväl av

några slutsatser i fem punkter.

En försäkring bunden till individen och inte som nu

enbart till fordonet skulle ge hittills oprövade möjlighe-

ter och förutsättningar för trañksäkerhetseffekter.

Försäkringskostnaden som en rörlig del av den to-

tala fordonskostnaden i termer av t.ex. kostnad per mil

eventuellt också differentierad efter olika trafikförhåll-

anderisker skulle ge individen andra valmöjligheter och

samhället en tänkbar trañksäkerhetsvinst.

En differentiering av försäkringspremien med avse-

ende på olycksrisk och personskadekostnad i stället för

som nu den totala skadekostnaden skulle kunna leda till

köp av säkrare fordon.

En differentiering av premiekostnaden efter om man

uppvisar ett trafiksäkert beteende eller ej skulle öka

möjligheterna att påverka faktiskt beteende i trafiken och

trafiksäkerheten. _

Fortsatt utvecklingsarbete inom området försäkring-

trafiksäkerhet är i utomordentligt stor utsträckning be-

roende av enytterligare kunskapsuppbyggnad dels teo-

retiskt, dels empiriskt.
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Insurance and traffic safety

by Anders Englund and Hans Erik Pettersson

Swedish National and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 Linköping, Sweden

Summary

The report gives an account of a project commissioned

by the Swedish National Road Administration (SNRA)

concerning The effect of traffic and vehicle insurance

on traffic safety . The project was carried out within

the scope of the SNRA investigation commissioned by

the Government concerning the possibilities of using

insurance to improve traffic safety.

The report starts with a short description of vehicle

insurance in Sweden, both compulsory traffic insurance

and voluntary insurance covering material damage to a

motor vehicle.

A literature survey was also included in the project.

The results are summarised in a survey based on slightly

more than twenty reports, lectures and memoranda. The

survey reports how various aspects of the issue on the

effect of insurance on traffic safety are elucidated, for

instance different factors influencing the size ofthe pre-

mium, such as differentiation, discounts, bonus-malus

and excess insurance, as well as the role of insurance

as a means of distributing specific costs. An important

field in this context refers to facts from literature con-

cerning the possibilities of influencing different kinds of

traffic behaviour such as choice of transport standard,

means of transport, vehicles and driving behaviour. For

different reasons, it proves difficult but not impossible

to influence road user behaviour through such actions.

The survey presents the actions useful to test.

As a background to the understanding of how insur-

ance can influence road user behaviour, a theoretical

frame of reference is presented. Road user behaviour is

characterised on the one hand concerning driving con-

sidered as a task divided into strategic, tactical and 0p-

erative tasks and on the other hand the way the road user

carries out the tasks, i.e. on the knowledge-based, rule-

based or ready-based levels. Furthermore, external con-
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ditions and the road user°s aim and experience control

his behaviour. Based on these facts and a summary

concerning what type of road user behaviour can be

influenced, fundamental possibilities of various types of

insurance are discussed concerning the influence on road

user behaviour and also traffic safety and possible

changes of the insurance that would result in such ef-

fects.

Although the concise description can be regarded as

a summary of what can be found in the literature in the

field and what can be considered possible to achieve,

five conclusions are listed at the end.

An insurance attached to the individual and not only

to the vehicle, which is now the case, would create

untested possibilities and conditions for traffic safety

effects.

The insurance cost as a variable part of the total

vehicle cost in terms of cost per 10 km, for example,

and possibly also differentiated according to different

risks oftraffic conditions would lead to other possibili-

ties for the individual to choose from and different traf-

fic safety effects for society.

A differentiation ofthe insurance premium concern-

ing accident risk and personal injury cost instead ofthe

current total accident cost could mean the purchase of

safer vehicles.

A differentiation of the premium costs if road user

behaviour has been proved safe or unsafe from a traf-

fic safety point ofview would increase the possibilities

of influencing actual behaviour in traffic and traffic

safety.

Continued development in the field of insurance and

road safety depends to a great extent on further knowl-

edge, both theoretical and empirical.
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1 Bakgrund

Denna rapport utgör redovisning av ett uppdrag för

Vägverket. Det har utförts inom ramen för den utred-

ning regeringen i december 1993 uppdrog åt Vägverket

och Finansinspektionen att genomföra tillsammans med

företrädare för försäkringsbolagen. Utredningen avsåg

enligt regeringsbeslutet att se över möjligheterna att an-

vända försäkringarna för att förbättratrafiksäkerheten .

Efter inledande arbete i arbetsgruppen för fordons-

försäkring och trafiksäkerhet gav Vägverket Statens

väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag att

genomföra en undersökning rörande Trafik- och for-

donsförsäkringars effekt på trafiksäkerheten . Uppdra-

get skulle genomföras under tidsperioden december 1994

till och med mars 1995 och innebära en insats på 35
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arbetsdagar. VTIs undersökning redovisades i en rap-

port till arbetsgruppen och föredrogs därefter vid dess

sammanträde den 30 maj 1995.

När VTI nu -innanVägverkets utredning är helt av-

slutad - redovisar uppdraget i en VTI rapport sker detta

med uppdragsgivarens och arbetsgruppens goda minne.

Det bör vidare nämnas att denna rapport skiljer sig nå-

got från den version som presenterats och använts i

utredningen. Det gäller framför allt dels beskrivning av

och hänvisningar till svensk fordonsförsäkring som

genomgått en väsentlig förändring i och med den avreg-

lering som skett sedan våren 1995, dels litteraturöver-

sikten där några smärre tillägg och förtydliganden införts.
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2 Syfte

Syftet med Vägverkets uppdrag till VTI var att förse

utredningens arbetsgrupp med ett faktamaterial och un-

derlag för diskussion rörande möjligheterna att via för-

säkringens utformning förbättra trafiksäkerheten. I pro-

jektplanen preciserades syftet i följande punkter.

1.

16

Litteraturgenomgång av relevant litteratur. Här nämn-

des som exempel OECD-rapporten Automobile in-

surance and accident prevention , 1990.

Genomgång och sammanfattning av de utredningar

och undersökningar som gjorts med avseende på

försäkringars effekter på trafiksäkerhet respektive på

trafikantbeteende. Här nämndes speciellt att det finns

några rapporter från Finland, Norge och Sverige.

Problemanalys för att belysa försäkringars principi-

ella möjlighet att påverka beteende.

. En beskrivning av nuvarande försäkringsformers ef-

fekter på trafiksäkerheten; åsyftade respektive fak-

tiskt fastställda.

. Beskrivning av möjligheterna hos nuvarande för-

säkringsformer vad avser effekt på trafiksäkerhet.

. Beskrivning av hypotetiska effekter som en följd av

olika typer av förändringar av försäkringsformerna.

. Beskrivning av kunskapsluckor som det kan finnas

anledning att täcka för att få en bättre beskrivning

av effekter av såväl nuvarande system som av möj-

liga förändringar.
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3 Fordonsförsäkringen i Sverige

I utredningen Körkort 2000 Säkrare förare (SOU

1991:39) ges en utförlig beskrivning av fordonsför-

säkringen. Grundtanken med motorfordonsförsäkringen

sägs enligt utredningen vara att den enskilde skall kunna

klara av skadekostnaderna vid en olycka. Detta åstad-

kommes genom att sprida skadekostnaderna över tiden

och över alla försäkringstagare. Premien uttrycker den

enskildes genomsnittliga skadekostnad när han som med-

lem av gruppen försäkringstagare betalar sin proportio-

nella del av skadekostnaderna för hela gruppen . Man

bör tillägga att även driftkostnaden för försäkringen in-

går i premien.

Detta kan tolkas så att det betraktas som skäligt att

differentiera försäkringen mellan olika grupper beroende

på den skillnad i skadekostnad som föreligger mellan de

olika grupperna, men att en differentiering därutöver är

tveksam. Utredningen menar dock att en sådan diffe-

rentiering ändå kan motiveras under förutsättning att den

leder till generellt lägre skadekostnader och därmed i

förlängningen till lägre premier och att den inte medför

att den enskilde drabbas på ett orimligt sätt.

Fordonsförsäkringen, som är knuten till det försäk-

rade fordonet, består av enobligatorisk och en frivillig

del.

3.1 Den obligatoriska fordonsförsäkringen

Den obligatoriska delen av fordonsförsäkringen utgörs

av en trafikförsäkring. Denna försäkring ersätter person-

' skador på förare, passagerare, fotgängare och cyklister

i samband med trafikolycka. Ersättning utgår till samt-

liga skadade personer oberoende av vem som vållat ska-

dan. Detta innebär att ansvaret vid trafikolyckor går

utanför det vanliga skadeståndsansvaret, vilket förutsät-

ter uppsåt, vårdslöshet eller försummelse. Att trafikska-

delagen har denna utformning bygger på uppfattningen

att trafik med motorfordon är en särskilt riskfylld verk-

samhet.

När det gäller sakskador ersättes dessa inte vad av-

ser skador på det vållande fordonet eller dess last.

Tidigare - innan avregleringen under våren 1995 -

fanns ett antal för samtliga bolag gemensamma föreskrif-

ter, utfärdade av Finansinspektionen, rörande riskklass-

indelning, premieberäkning och förhandsanmälan om

premiesatser. Dessa upphävdes i och med avregleringen

och det är nu alltså upp till varje enskilt bolag att sätta

premien efter de parametrar man finner lämpliga. Innan
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ny praxis hunnit etableras används emellertid i stor ut-

sträckning samma parametrar som tidigare, dvs. att pre-

mien kan variera beroende på bilmärke, körsträcka,

fordonsägarens bostadsort, eventuell bonus samt om

fordonsägaren är helnykterist eller ej. En viktig skillnad

jämfört med tiden före avregleringen är emellertid att res-

pektive bolag nu får förlita sig helt på sitt eget skade-

material, vilket så småningom kan ge bolag med en liten

andel av marknaden problem.

Normalt förekommer inte sj älvrisker i samband med

trafikförsäkringen, vissa undantag finns dock.

0 Hyrfordon och fordon som ägs av juridiska perso-

ner har som regel trafikförsäkring med självrisk.

0 Unga förare - under 24 år - har en särskild' självrisk

på 1000 kr.

0 En självrisk på 1000 kr tas ut om föraren saknat

körkort, visat uppsåt eller grov vårdslöshet. Vidare

tas denna självrisk ut i samband med trafikonyk-

terhetsbrott.

0 För traktorer och terrängfordon tillämpar fiera bo-

lag en obligatorisk trafiksjälvrisk på 1 000 kr.

Ett bolag kan återkräva den kostnad man haft för en

skada från en förare som visat uppsåtligt vållande, grov

vårdslöshet eller rattfylleri i samband med vårdslöshet.

Mot privatperson begränsas återkravsrätten enligt Tra-

fikförsäkringslagen till ett tiondels basbelopp; i decem-

ber 1996 innebär detta maximalt 3 636 SEK.

Saknar ett fordon, vars försäkring egentligen skulle

ha belastats med skadekostnaden, trafikförsäkring eller

är det vållande fordonet okänt ersättes uppkomna ska-

dor av bolagen gemensamt via Trafikförsäkringsföre-

ningen.

3.2 Den frivilliga motorfordonsförsäkringen

Den frivilliga försäkringen eller kaskoförsäkringen sva-

rar för sakskador som drabbar ägarens eget fordon.

Försäkringen omfattar vagnskada, brand, glas, stöld,

maskinskada, räddning och rättsskydd. Som tillägg kan

ofta tecknas en försäkring som täcker kostnad för er-

sättningsfordon då det egna fordonet repareras. Om

försäkringen omfattar vagnskadeförsäkring brukar den

benämnas helförsäkring annars halvförsäkring.

Bolagen har sedan ett antal år inte något samarbete

avseende villkor, rabatter eller självrisker när det gäller

kaskoförsäkringen.
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4 Litteraturöversikt

I projektet har ingått en litteraturgenomgång av ett antal

rapporter, föredrag och promemorior rörande försäk-

ring och trafiksäkerhet. Av dessa visade sig drygt tju-

gotalet ligga inom uppdragets ram, dvs. gälla trafik- och

fordonsförsäkringars effekt på trafiksäkerheten . I stäl-

let för att göra ett referat av innehållet i var och en av

dessa har vi valt att redovisa hur de belyser olika aspek-

ter på frågan om försäkringens effekt på trafiksäkerhet,

se vidare avsnitt 4.1

Vi har valt att ge litteraturöversikten denna form för

att dels kunna hålla den inom ett rimligt omfång, dels

inte behöva tynga framställningen med att redovisa varje

referens, som är aktuell inom respektive delområde, men

som inte tillför något nytt.

Innan vi ger den områdesvisa översikten bör några

av de viktigaste rapporterna nämnas särskilt. En av de

mer gedigna är också den äldsta, nämligen A review of

insurance in relation to road safety (Atiyah, 1973). Det

är en noggrann, och trots omfånget på drygt 230 sidor,

koncentrerad genomgång av ämnet. Även om Atiyah

naturligt nog har förhållandena iAustralien som utgångs-

punkt och mål behandlas en rad aspekter av generellt

intresse utifrån ett kritiskt och kreativt perspektiv. Detta

framgår också av den följande översikten där Atiyah

åberopas i anslutning till flera aspekter. Wilde (1982 och

1988) är en forskare som ägnat förhållandevis stort in-

tresse åt frågan om motiven för säker bilkörning och

förSäkringens roll därvidlag. Han gör det emellertid helt

utifrån sin tes om riskhomeostas. Eftersom denna tes

är tämligen omstridd får hans bidrag till ämnet en litet

speciell karaktär. Wilde s resonemang redovisas och

kommenteras i avsnitt 6.1.

Två rapporter med ett brett perspektiv bör nämnas.

Den ena, Automobile insurance and road accident pre-

vention (OECD, 1990), innehåller en ingående redovis-

ning av försäkringsbolagens och fordonsförsäkringens
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roll vad gäller olycksförebyggande insatser och trafik-

säkerhet. Redovisningen är i huvudsak baserad på svar

från sjutton länder på en mycket omfattande enkät. Olika

försäkringsbetingelser behandlas i första hand i form av

beskrivningar av hur de används i olika länder, dvs. hur

praxis ser ut, hur man bedömer den betydelse för trafik-

säkerheten de är avsedda att ha samt i viss utsträckning

hur man ser på den effekt de faktiskt har eller haft.

Svaren utgör bedömningar -inte resultat av empiriska

studier. Den andra rapporten Försäkringsmässiga be-

tingelsers betydelse för trafiksäkerheten (Englund &

Pettersson, 1988), sammanfattar på drygt tio sidor re-

sultaten av en serie studier inom området försäkring och

trafiksäkerhet. De genomfördes under 1980-talet som

ett nordiskt samarbetsprojekt i försäkringsbranschens

regi. Bland studierna ingår dels framtagning av två skilda

metoder för analys av tänkbara effekter av olika för-

säkringsbetingelser, (Backman et al, 1981 respektive

Pettersson, 1982), dels en statistisk analys av vidtagna

bonusförändringar i Finland, (Kallinen, 1980 och 1981),

dels två empiriska undersökningar (Backman &

Mikkonen, 1984 och Eriksson, 1986). Dessa studier

beskrivs kortfattat i sitt sammanhang i den följande litte-

raturöversikten.

Eftersom empiriska studier är något mycket sällsynt

inom, detta område finns det skäl att också särskilt

nämna Unga førere belønnes for skadefri kjøring - del

av premien tilbakebetales , (Vaaje, 1992), som vi åter-

kommer till i översikten.

4.1 Olika aspekter på försäkring
- trafiksäkerhet

Resultaten av litteraturgenomgången redovisas alltså i det

följande i en översikt av hur olika aspekter på ämnet

försäkring -trafiksäkerhet behandlas. De aspekter som

ingår återges i figur 1.
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Påverka biltillverkare m.ti.

Fördela vissa kostnader

Figur 1 Olika aspekter på försäkring - trajiksäkerhet

4.2 Faktorer som påverkar premiens storlek

Differentiering av försäkringspremien

Differentiering av försäkringspremien efter t.eX. for-

donsskadekostnad, körsträcka och bostadsort har be-

handlats av några författare. I en rapport (Backman et

al , 1981), redovisas ett beskrivningsschema som utar-

betats av en arbetsgrupp under ledning av professor

Valde Mikkonen. I schemat ser man människans tra-

fikantbeteende som en verksamhet som kontrolleras av

ett regleringssystem i tre plan. På det övergripande pla-

net styrs beteendet av rollbilden, på nästa plan av en

sammanvägning av individuella motiv och behov - mo-

tivintegration - och på det tredje planet av handlings-

rutiner, interna modeller. Vid analysen ställer man - för

var och en av olika beteendeaspekter, se figur 1 - frå-

gan om en viss försäkringsbetingelse, exempelvis kör-

sträcka, kan eller inte kan ha någon inverkan på beteen-

det via någon av mekanismema på de tre nämnda pla-

nen. I en redogörelse från ett seminarium där denna

analysmetod använts konstaterar Christensen (1982) att

metoden är av en sådan karaktär att den bör kunna vara

ett stöd för dem som arbetar med utveckling av olika

försäkringsformer. För att sprida kännedom om meto-

den och lära ut hur den kan användas arrangerade tra-

ñkförsäkringsföreningen i Finland ett ytterligare semi-

narium hösten 1985 (Mikkonen, 1985).

Fuller (1991) tar upp frågan om differentiering av

försäkringspremien i ett föredrag vid ett internationellt
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trafiksäkerhetssymposium. Han poängterar att en diffe-

rentiering efter olyckskostnader är av betydelse efter-

som det får anses viktigt att stänga ute högriskförarna.

Samtidigt framhåller Fuller att en fundamental svaghet i

försäkringssystemet, sett ur beteendesynpunkt, är att

man bestraffar individer ekonomiskt beroende på deras

grupptillhörighet - ålder, bostadsort, ägare av en viss

fordonstyp osv. - och inte med hänsyn till deras indivi-

duella riskbeteende.

När det gäller prissättning av premien kan försäk-

ringsbolagen naturligtvis somMuskaug (1989) uttrycker

det reagera positivt to vehicle types that are involved

in few accidents or vehicles that protect their occupants

when an accident occurs . Varken Muskaug eller Fuller

kommenterar betydelsen av att försäkringen är knuten

till fordonet och inte till individen som svarar för det

beteende man belönar eller bestraffar.

I Fordonsförsäkringens inverkan på trañkbeteende

(Pettersson, 1982) ger författaren en komprimerad sam-

manställning av deviktigaste förutsättningar som bör

uppfyllas för att fordonsförsäkringens konstruktion ska

kunna påverka trafikantbeteendet. De olika moment och

komponeneter man måste ta hänsyn till vid analys av en

sådan påverkan har sammanfattats i ett flödesschema,

som i sin tur använts för utformning av ett frågeschema

till hjälp i ett praktiskt analysarbete. Som exempel på hur

frågeschemat kan användas har en analys gjorts rörande

den påverkan på trañkantbeteendet som ett premieklass-

19



ningssystem respektive geografisk zonindelning skulle

kunna ge. Analysen visar dels att det finns ett utrymme

för påverkan, dels det behov av kunskap som förelig-

ger inom olika delområden för att man med någon sä-

kerhet ska kunna uttala sig om eventuella effekter på

trafikantbeteendet.

Rabatter

Rabatter för t.ex. installation och/eller användning av

säkerhetsutrustning är också en faktor som påverkar

premiens storlek. Kunreuther (1985) nämner detta som

ett exempel på åtgärder när det gäller att uppmuntra bil-

köpare att välja en bil utrustad med automatiska bilbälten

eller air bags.

I Sverige har periodvis rabatt givits när fordonet varit

utrustat med ABS-bromsar liksom vid användning av

skyddsdräkt när man kör respektive åker med som pas-

sagerare på motorcykel. Frågan är emellertid (Englund,

1987) om rabatten leder till konsumentbeteenden av

åsyftat slag eller om den i stort sett endast fungerar som

belöning av beteenden som konsumenten skulle uppvi-

sat även utan denna rabatt. Någon undersökning som

belyser den frågan har inte påträffats.

En annan form av rabatt kommer gruppen helnykter-

ister till del. I vilken utsträckningden fyllt någon annan

funktion än att fördela kostnaderna efter skadefrekvens

är emellertid inte klarlagt. Man kan förmoda att även om

fördelningsmotivet - eller skälighetsmotivet - är väsent-

ligt så är rabatten ur informationssynpunkt ett inte ovik-

tigt inslag i trafiksäkerhetsarbetet.

Bonus -malus

Bonus, dvs. en minskning av premiekostnaden med hän-

visning till skadefrihet under enviss tidsperiod, använ-

der alla försäkringsbolag i större eller mindre utsträck-

ning. I den genomgång av litteraturen som skett har vi

inte funnit något undantag. Ofta kombineras bonussys-

temet med en malusskala, dvs. en ökning av premie-

kostnaden efter inträffad skada även för de försäkrings-

tagare som inte har någon bonus man kan ta ifrån dem.

I Norge gjorde för några år sedan en kvalificerad ar-

betsgrupp utsedd av Samferdselsdepartementet en ge-

nomgång av Bilforsikring, bonusordninger og trafikk-

sikkerhet (Jensen et al, 1990). Man studerade för-

säkringsfonner i ett antal europeiska länder med särskild

uppmärksamhet på användning av bonus - malus. Vi-

dare gjorde man en genomgång av kunskapsläget när det

gäller belöning och straff som medel för att förändra

beteende. Denna genomgång är ur beteendevetenskap-

lig synpunkt litet väl ytlig för att ge ett helt stabilt under-

lag för åtgärder. I kort sammandrag konstaterar arbets-

gruppen att löften om belöning har bättre effekt än ut-

delning av belöning och att utdelning av belöning till
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förare som kört skadefritt en viss tid antingen inte ger

någon effekt alls eller leder till fler olyckor. Trots detta

skriver arbetsgruppen: Som det framgår av kapittel 4,

viser den forskning og utredning som er gjort på dette

området varierende resultater. Arbeidsgruppen har likevel

det inntrykk at de undersøkelser som viser positiv ef-

fekt gir grunnlag for anta at et bonussystem virker po-

sitivt trafikksikkerhetsmessig. Problemet är emellertid

dels att det inte finns några undersökningar som visar

en positiv effekt av ett bonus - malus system, dels att

man knappast, om det funnes några undersökningarsom

visar en positiv effekt och andra som visar ingen eller

negativ effekt, kan plocka ut enbart de som visar posi-

tiv effekt och hävda att detta ger underlag att anta att

systemet har en positiv trafiksäkerhetsmässig effekt.

Inom ramen för ett nordiskt projekt rörande för-

säkringsbetingelsers betydelse för trafiksäkerheten (Eng-

lund, 1982) har Kallinen (1980 och 1981) undersökt

effekter av förändringar i försäkringens utformning i

termer av registrerade trafikskador. Förändringar i an-

talet trafik- och personskador efter en ändring i bonus-

systemet 1970 var inte av den arten att man kunde tolka

dem som ett uttryck för en ökad trafiksäkerhet. Efter

den ändring i bonussystemet som gjordes 1972 kan man

visserligen avläsa förändringar i antalet skador, som skulle

kunna tolkas som en förbättrad trafiksäkerhet , men

eftersom man samtidigt vidtog en del trafiksäkerhets-

åtgärder från samhällets sida är det svårt att avgöra vil-

ken roll förändringen av bonussystemet kan ha haft.

Hurst (1980) sätter i en artikel med rubriken Can

anyone reward safe driving fingret på en av bonus -

malus systemets svaga punkter när han konstaterar att

Insurance rebates like no-claims bonuses are app-

ropriate rewards for good behaviour, but they are so

hopelessly delayed that it is hard to see how they could

reinforce specific safe driving bahaviours .

Fuller (1991) tar i sitt tidigare nämnda föredrag upp

en annan fundamental svaghet när det gäller att belöna

olycksfri körning eller en förbättring i skadehänseende.

Det som belönas är inte ett visst specificerat, eftersträ-

vat beteende i en given situation utan följ derna av ett helt

beteendemönster, dvs. ett slutresultat i form av inga el-

ler färre skador. Detta skapar, framhåller Fuller, problem

för föraren som egentligen därmed inte får veta hur han/

hon ska bete sig för att uppnå detta slutresultat.

Bower (1991) är inne på samma problem när han

konstaterar att de data försäkringsbolagen använder i bo-

nus - malus system endast har en svag koppling till de

osäkra körbeteenden som behöver förändras. Egentli-

gen, menar Bower, är bonussystemen så konstruerade

att försäkringstagaren inte upplever sig belönad för ett

bra körbeteende eftersom bonusen tillgodoräknas i sam-

band med att man får räkningen på premien för kom-
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mande år. Bower föreslår att försäkringsbolagen borde

ta in en större årlig summa i förväg och därefter ge en

återbetalning var fjärde skadefri månad tillsammans med

a big fanfare linking the cash refund with the customers

safe driving .

Ett försök av denna karaktär utgör de nya försäk-

ringsbestämmelser som Gjensidige Forsikring i Norge

introducerade 1989. Motiven var att kombinera en even-

tuell skadeförebyggande effekt av belöning för skadefri

bilkörning med en önskan om att behålla kunden i flera

år. Unga bilägare under 23 år betalar ett tillägg till den

årliga försäkringspremien. Tillägget är 1 600 NOK om

man är 18 år och sjunker stegvis till 1000 NOK för 22-

åringen. Den extra premien betalas varje år in på ett sär-

skilt konto för varje kund. Summan på kontot betalas ut

efter fem år eller senast vid 25 års ålder under förut-

sättning att kunden inte haft någon skada som berört

bonusen och fortfarande är försäkrad i företaget. En

fortlöpande utvärdering visar en minskning av anmälda

skador på ca 20 % per bil jämfört med en kontrollgrupp.

Författaren ställer själv frågan om det är troligt att ut-

sikterna till en belöning av denna karaktär påverkar fö-

raren så drastiskt att den förklarar denna förbättring i

skadefrekvensen. Han nämner underrapportering och

selektion av goda risker som två faktorer vilka kan

medverka till det gynnsamma resultatet.

I ett experiment inom Televerkets transportorga-

nisation studerades effekter av fyra olika åtgärder var-

av bonus vid skadefri körning var en (Gregersen,

Brehmer & More'n, 1995). Utformningen av bonusen var

sådan att varje försöksgrupp om 30 personer i utgångs-

läget fick 200 SEK per fordon. För varje olycka orsa-

kad av en förare i gruppen drogs beroende på olyckans

svårhetsgrad 100 eller 200 SEK av från totalsumman på

6 000 SEK . Efter ett år erhöll gruppen det som återstod

av totalsumman att använda för någon aktivitet som

gruppen valde. Utvärderingen baserad på resultat under

två år efter det att åtgärderna satts in visade att två åt-

gärder- beteendepåverkan genom gruppsamtal respek-

tive körträning - gav störst minskning av olycksrisken,

därnäst bonus, en klart mindre reduktion. Den fjärde

åtgärden - en kampanj - resulterade inte i någon mins-

kad olycksrisk. Författarna konstaterardels att bonus

som åtgärd medförde en signifikant minskad olycksrisk

trots att deltagarna ansåg beloppet 200 SEK vara alltför

lågt, dels att förarna inte diskuterade den åtgärden sin-

semellan, dels slutligen att resultatet måhända blivit än

bättre om man erbjudit ett större belopp. En reflexion i

anslutning till denna studie är om inte den utformning

man använt när det gäller den ekonomiska ersättningen

snarare ska rubriceras som ett malussystem.

I den inledningsvis nämnda OECD-rapporten

(OECD, 1990) kommenteras bonus/malus system på
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följande sätt. While it is obvious that these systems

reduce the number of claims, mostxoften artificially by

policyholders not informing the insurance company

about small claims, all countries are not persuaded that

they have a real effect in terms of reducing the number

of personal injury accidents, hence on prevention. The

prevention aspect of bonus/malus system is not clearly

evident, but it is certain that public opinion is in favour

ofsystems which give reduced premiums in the absence

of a claim.

Slutligen kan nämnas att bonus/malus och dess even-

tuella effekter utgjorde ett av de ämnen som under rub-

riken Bonus/Malus or not? togs upp i OECD Work-

shop BS on Automobile Insurance and Traffic Safety

i Estland under våren 1995 med inlägg av A.Englund,

Sverige och D. Negrin, Italien (Englund, 1995).

Självrisk

I litteraturen har inte olika typer av självrisker tilldragit

sig något påtagligt intresse. Backman, Haapanen &

Mikkonen (1981) har dock självrisk som en del av

trafikförsäkringen med som en av de betingelser vars

effekter analyseras med den analysmetod de utvecklat,

se ovan angående differentiering. Den genomförda ana-

lysen visar bl.a. att självrisken kan ha en inverkan vid

t.ex. val av trafikstandard och val av fordon; möjligen

också i viss mån på själva framförandet av fordonet.

Verkan i det avseendet kan dock inte vara särskilt stor,

påpekar författarna, eftersom man undviker skador re-

dan av andra skäl. Uppenbarligen, säger de, sporrar sj älv-

risken sådana förare till försiktighet som annars kör li-

tet och försiktigt. Författarna konstaterar vidare att en-

ligt analysen har självrisken sin tydligaste verkan på an-

talet anmälda olyckor ; pågrund avsjälvrisken låter man

bli att anmäla mindre skador till försäkringsbolaget.

Christensen (1982) ger som tidigare nämnts en re-

dovisning från ett nordiskt seminarium där denna ana-

lysmetod användes. Tre olika arbetsgrupper analyserade

var för sig den tänkbara effekten av två skilda försäk-

ringsvillkor som båda gällde förhöjd självrisk efter in-

träffad skada. Den ena varianten gällde förhöjd självrisk

när skadan inträffat i samband med endera av elva ex-

empel på grov överträdelse av en trafikregel. Den andra

en variant där den extra sj älvriskens storlek gjorts bero-

ende av i vilken kommun skadan inträffat. Resultaten av

analyserna finns inte redovisade annat än vad gäller hur

själva analysmetoden fungerat.

Ungdomssjälvrisk

I den litteratur som ingår i denna genomgång finns inte

försäkringsbetingelsen ungdomssjälvrisk behandlad.

Däremot tas frågan om de unga bilförarnas - egentligen

de unga, nyblivna bilförarnas - olycksbelastning upp,
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t.ex. i OECDs rapport (1990). Vaaje (1992), se ovan,

beskriver ett experiment som syftar till att pröva en spe-

ciell försäkringsform, som förväntas leda till färre ska-

dor för unga bilförare. Uppläggningen innebär dock inte

egentligen vad man menar med ungdomssjälvrisk, även

om syftet är detsamma.

4.3 Försäkringens roll som hjälpmedel för att

fördela vissa kostnader

Många författare påpekar antingen i upptakten till sin

behandling av försäkring ochtrafiksäkerhet eller en pas-

sant den uppgift fordonsförsäkringen har som hjälpme-

del att fördela vissa kostnader över försäkringskollekti-

vet. Chich (1991) gör det genom att citera Lloyds devis

The contribution ofthe many to the misfortunes ofthe

few . Atiyah (1973) poängterar att fördelningen egent-

ligen sker dels över personer, dvs. alla är med och beta-

lar en del av de totala kostnaderna, dels över tid -- (dvs.

den enskilde försäkringstagaren betalar ett större eller

mindre antal premier innan en skada inträffar och ett li-

kaledes större eller mindre antal premier efter skadan.

Premierna efter skadan är då regelmässigt förhöjda an-

tingen beroende på bonusförlust eller enligt någon malus-

skala. Det förhåller sig, som Vaaje (1992) påpekar, så

att unga bilägare och förare subventioneras av äldre, mer

erfarna eller uttryckt på ett annat sätt, den försäkrade

unga bilägaren får betala mer för försäkringen i mogen

ålder. I OECDs rapport tar man också upp försäkring-

ens roll i detta avseende och konstaterar att försäkringen

sprider bördan av riskerna så effektivt att försäkring-

stagarna kan engagera sig i aktiviteter som innebär hög

risk.

Atiyah (1973) och andra, t.ex. Fuller (1991), fram-

håller att motorfordonsförsäkringen rent teoretiskt

minskar den återhållande effekt det skulle ha på bilföraren

om han/hon skulle löpa risken att själv fullt ut få stå för

de ekonomiska konsekvenserna av en skada. Men, kon-

staterar Atiyah, vi har inte något stöd för att en sådan

rädsla skulle skapa ett mer försiktigt körsätt eller - vil-

ket faktiskt inte är samma sak - minska skadornas antal

respektive svårhets grad. Man måste komma ihåg,

säger han, att en sådan rädsla har en mycket mindre

återhållande effekt än rädslan att själv få en skada i en

olycka.

Även Evans tar i sin bok, Traffic safety and the dri-

ver (1991), upp denna aspekt. Enligt hans mening har

bilförare med ett mycket litet försäkringsskydd utöver

det lagstadgade en skadefrekvens väl under genomsnit-

tet, medan bilförare med mycket höga frekvenser ten-

derar att avstå från att ens köra runt kvarteret utan

kollisionsförsäkring. Sådana mönster återspeglar emel-

lertid inte, menar han, försäkringens inflytande på för-

arbeteendet utan en sj älvinsikt rörande förarbeteende när
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man ska fatta beslut om vilken försäkring man ska köpa.

Fuller (1991) kommenterar försäkringens roll när det

gäller att fördela kostnaderna på följ ande sätt. Ursprung-

ligen utgick man i försäkringskonceptet från att olyckor

inträffade som ett led i en gudomlig plan snarare än som

orsak av någon persons agerande. Eftersom olyckor var

påbjudna från ovan var det rimligt att trafikanterna för-

delade det gudomliga straffet emellan sig. Nuförtiden,

säger han, må ett visst mått av personligt ansvar kunna

tillmätas föraren, som därmed bör bestraffas i form av

ökade försäkringskostnader.

4.4 Påverkan på fordonstillverkare

Atiyah (1973) nämner påverkan på fordonstillverkare,

men även andra företag, via försäkringen som en aspekt

när han diskuterar åtgärder av mer generell karaktär och

inriktning utifrån dels skadekostnader, dels försäkrings-

branschens statistik.

4.5 Påverkan på olika slag av trafikantbete-
ende

Val av transportstandard

Med transportstandard avses allmänt sett en persons

tillgång till transportmedel av olika slag; vilka de är, hur

tillgängliga de är osv. I detta sammanhang avses mer

specifikt om personen i fråga har tillgång till egen bil eller

inte. Vad gäller påverkan via försäkring i detta avseende

har litteraturgenomgången inte givit något att redovisa.

Val av fárdmedel

Rent principiellt kan man som framgår av figur 1 tänka

sig att försäkringen, eller försäkringskostnaderna, på-

verkar försäkringstagarens val av fårdmedel, dvs. valet

mellan att använda eget fordon eller kollektivt färdme-

del i en viss situation.

Backman och Mikkonen (1984) undersökte om det

fanns något samband mellan kunskap om försäkring och

val av färdmedel - eget fordon eller annat fårdmedel -i

en specifik trafiksituation, nämligen vid halt före efter

snöfall en morgon när det var dags att resa till arbetet.

Man fann inte något sådant samband. Inte heller fanns

det några skillnader i försäkringens omfattning mellan

vad man rubricerade som risktagare respektive risk-

undvikare .

Eriksson (1986), se närmare nedan, hade också val

av färdmedel med i sin studie, men fann inte något stöd

för att bättre kunskap om försäkring och försäkrings-

kostnader hade någon effekt på detta val.

Val av fordon

I de fall man differentierar försäkringspremien efter

fordonsskadekostnad skulle man kunna tänka sig att

detta påverkar val av fordon vid ett köp. Pettersson
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(1982) använder som tidigare nämnts premieklassning

av fordon som exempel när han prövar den analysme-

tod han utvecklat. Metoden visar sig vara användbar och

analysen ger som resultat att det finns ett utrymme för

påverkan av trafikantens beteende när det gäller val av

fordon.

Eriksson (1986) studerade försäkringens påverkan

vad gäller val av fordon hos värnpliktiga där en experi-

mentgrupp, som fick information om motorfordonsför-

säkring, jämfördes med en kontrollgrupp. Några statis-

tiskt säkerställda effekter kunde inte spåras, men ten-

densen i resultaten kan ge anledning att bibehålla en

hypotes om en sådan påverkan och pröva den på andra

grupper. Det visade sig nämligen att den del av expe-

rimentgruppen som inte hade något fordon, men plane-

rade att köpa bil, valde modeller som var lägre klassade

ur premiesynpunkt efter det att de fått information jäm-

fört med innan informationstillfallet.

Frøyland (1983) nämner i sin genomgång av olika

typer av beslut som kan tänkas bli påverkade av försäk-

ringens utformning Valg av type kjøretøy och Valg

av kjøretøymerke som exempel på försäkringsbeting-

elser, men redovisar inte något stöd för att försäkringen

eller försäkringens utformning skulle påverka dessa val.

Installation av säkerhetsutrustning

Möjligheterna att via försäkringen påverka bilköpare res-

pektive de som redan äger en bil att installera en viss typ

av säkerhetsutrustning nämns av Frøyland (1983) lik-

som i det diskussionsunderlag Englund redovisat (1987).

Användning av eget fordon

Atiyah (1986) tar upp tanken att om förare var tvungna

att svara för sina egna kostnader vid en skada utan att

kunna falla tillbaka på en försäkring skulle en del förare

drabbas ekonomiskt på ett sådant sätt att de skulle dri-

vas ut ur trafiksystemet. Detta skulle i och för sig leda

till färre olyckor, menar Atiyah, men det är säkerligen

så att the cure would be worse than the desease. The

social cost of these unspread losses would almost cer-

tainly be greater than the cost of the accidents saved,

and for that reason alone, the possibility is not worth

serious consideration. Det är, säger Atiyah vidare, bara

önskvärt att minska mängden bilkörning via försäkring

om den totala kostnaden för olyckorna inte på ett bra

sätt kan belasta de grupper som mest effektivt kan kon-

trollera olycksfrekvensen. För närvarande är det faktiskt

så, påpekar Atiyah, att delar av olyckskostnaderna be-

lastar dem som inte har några skador, andra delar belas-

tar sjukförsäkringen och skattebetalarna. Eftersom dessa

inte kan påverka skadefrekvensen finns det skäl att vidta

åtgärder för att tillse att de totala kostnaderna går via
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försäkringssystemet.

Eriksson (1986) fann inte några effekter av bättre

kunskap om försäkring och försäkringskostnader hos

värnpliktiga när det gäller användning av den egna bi-

len.

Frøyland (1983) tar upp Valg av årlig kjørelengde

som en betingelse, men konstaterar endast att eftersom

kostnaden ökar med körlängden kommer försäkrings-

premien i princip att påverka användningen av fordonet

på så sätt att ägaren uppmanas att begränsa denna.

Påverkan på sättet att köra bil

Möjligheterna att via försäkringen påverka beteendet i

trafiken har behandlats av flera författare. En viss in-

blick i hur några av dem ser på den problematiken ges i

avsnittet bonus -- malus tidigare i denna översikt. Där

refererades några synpunkter från bl.a. Bower (1991),

Fuller (1991) och Hurst (1980).

För att anknyta till Bower (1991), som presenterar

sig som experimentalpsykolog utan erfarenhet från tra-

fikforskning, kan man notera att han understryker be-

tydelsen av att belöning respektive straff ges eller inträf-

far i omedelbar anslutning till det beteende man vill på-

verka och att det sker konsekvent, dvs. det får inte ske

en belöning av ett felaktigt beteende eller en bestraffning

av ett bra. För att man ska kunna åstadkomma en adek-

vat belöning - bestraffning måste man på något sätt

kunna följa bilförarens beteende; det är, menar Bower,

the absence of an approriate monitoring system for

individual drivers that presents the major obstacle to

implementing more powerful behaviour change pro-

grams . Bower avslutar med att ge några exempel på

hur man redan nu kan arrangera en sådan automatisk

uppföljning av den enskilde förarens beteende rent tek-

niskt och hur försäkringen, speciellt försäkringspremien,

kommer in i bilden.

Även Fuller (1991) tar upp användningen av morot

och piska för att förändra förarbeteendet och inleder med

att konstatera hur svårt det är att specificera det trafikant-

beteende vi är ute efter. Fuller framhåller betydelsen av

att en bilförare lär sig vad han kortfattat kallar antecedent

- behaviour - consequences - relationer i trafiken och

illustrerar detta med tre olika typer av fällor. De utgörs

av det han kallar the consequences trap , dvs. att en

förare uppvisar ett osäkert beteende därför att detta har

positiva konsekvenser, t.ex. i form av tidsbesparing, the

contingency trap där föraren uppvisar ett osäkert be-

teende beroende på att han inte har lärt sig vad som föl-

jer på vad i trafiken samt the conditioning trap där

föraren uppvisar ett osäkert beteende beroende på att det

säkra alternativet inte längre används i situationer där ett

farligt utfall har låg sannolikhet. När det gäller försäk-

ringens roll knyter Fuller inte direkt an till denna pro-
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cess och vad som skulle kunna göras för att undvika

respektive fällor utan anlägger ett mer allmänt perspek-

tiv, som delvis redovisats tidigare i avsnittet om bonus

- malus. Hans genomgång utmynnar i en övertygelse om

att det finns utrymme för ett försäkringssystem med en

långt bättre särskilj ande förmåga och en större effekti-

vitet i fråga om att upptäcka och bestraffa farligt bete-

ende.

Hale (1991) anknyter till Fuller och framhåller att man

behöver en modell rörande de beslut hos föraren man

vill påverka. Han föreslår °°Asmussen°s phase model -

en strukturering av olika faser från t.ex. val av fordon

och resväg över beteenden under resans gång, t.ex.

hastighetsval, till undanmanövrer, kollisionshastighet och

ambulanstransport - som utgångspunkt och ger exem-

pel på hur olika faktorer påverkar t.ex. val av hastighet

på en viss typ av väg eller användning av bilbälte. Han

kommenterar utifrån erfarenheter av studier inom indu-

strin den roll som belöning respektive straff kan spela.

Belöning innebär en positiv utmaning att lära, medan

straff tenderar att fungera bäst när det gäller att hålla

den redan omvände på spåret . Det man kan lära av

motivationsprogram inom industrin är, framhåller för-

fattaren, bl.a. att man måste sätta tydliga mål, klargöra

vilket beteende som leder till belöning respektive straff,

ge snabb och tydlig återkoppling

Atiyah (1973) behandlar försäkringens möjligheter

vad gäller påverkan på trafikantbeteende enligt en upp-

delning i specifik avskräckning respektive generell .

Den specifika syftar på fall där man vill förhindra olika

typer av specifika beteenden som orsakar eller antas

orsaka olyckor; den generella avser en bredare ansats,

t.eX. i form av särskild premiesättning för unga förare.

Det finns emellertid i fråga om båda dessa ansatser fak-

torer som spelar större roll i avskräckande syfte. Atiyah

nämner risken för förare och/eller passagerare att bli ska-

dade samt risken för polisingripande och straff, t.eX. i

form av körkortsindragning.

Försäkringens påverkan på körbeteendet finns med

som en betingelse som studerats dels teoretiskt, dels em-

piriskt i den insats man genomfört i Finland inom ramen

för försäkringsbranschens nordiska projekt på detta

område (Backman et al, 1981 resp. 1984). Den teore-

tiska studien gäller en prövning med hjälp av den ana-

lysmetod man utvecklade. Analysen utmynnar bl.a. i att

man konstaterar att om trafikförsäkringen knyts till kör-

kortet skapas avsevärt bättre förutsättningar att påverka

beteendet. Den empiriska studien omfattar bl.a. beteende
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vid ljussignaler i relation till exempelvis bonusnivå. Re-

sultaten uppvisar inte några spår av påverkanav försäk-

ringen i detta avseende. Däremot uppger bilförarna att

de tror att de försäkringsmässiga betingelserna påver-

kar beteendet i trafiken i allmänhet och även deras eget;

en uppfattning som emellertid minskar med ökad risk-

tagning.

Hittills nämnda litteraturkällor ger sammantaget ett

intryck av att det av olika skäl är svårt - men dock inte

omöjligt - att påverka trafikanters beteende med detta

slag av åtgärder. En ytterligare illustration ges i en stu-

die och utvärdering av Califomia ° good driver incentive

program (Harano et al, 1974). Olika grupper av förare

belönades med att få sitt körkorts giltighet förlängd vil-

ket inte gav någon säkerställd effekt i termer av trafik-

förseelser och något varierande resultat i fråga om kol-

lisioner.

Användning av säkerhetsutrustning

Frøyland (1983) tar upp Bruk av sikkerhetsutstyr i sin

genomgång av olika typer av beslut som kan tänkas bli

påverkade av försäkringens utformning. Han menar att

man kan tänka sig att minskad självrisk eller reducerad

premie om frivillig säkerhetsutrustning används kan an-

tas bidra till en ökad användning.

Påverkan på underhållet av fordonet

I den empiriska undersökning somBackman m.fl. (1984)

utfört studerades underhållet av försökspersonernas for-

don i relation till bl.a. dels deras beteende i trafiken, dels

deras bonusläge. Det framkom inte några skillnader i

bonusläge mellan personer med väl respektive dåligt

underhållna fordon.

Även Frøyland (1983) har Vedlikehold av kjøre-
tøyet med i sin studie av Forsikring som virkemedel i

trafikksikkerhetsarbeidet °. Han hänvisar till erfarenhe-

terna från en dansk undersökning, som visar att 3-11 %

av personbilarna i olyckor med personskada eller döds-

fall var behäftade med betydande tekniska brister. Dessa

och liknande resultat i amerikanska, tyska och svenska

undersökningar medger trots allt inte någon säker slut-

sats angående vilken olycksreducerande effekt man

skulle uppnå med ett bättre underhåll av fordonen. Han

konstaterar emellertid att försäkringsbolagen genom att

erbjuda nedsatt premie kan göra en insats för att påverka

underhållets omfattning och att det vore värt att under-

söka effekterna av en sådan insats.
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5 Teoretisk referensram - bakgrund till förståelse av hur

försäkring kan påverka trafikantbeteende

Som framgår av litteraturöversikten anknyter några fö-

redragshållare och författare till exempelvis etablerad

kunskap om inlärningsmekanismer eller till en modell

som sammanfattar de begrepp och relationer mellan

dessa som de använder. Det känns naturligt att göra på

motsvarande sätt i denna rapport, dvs. presentera en

teoretisk referensram som bakgrund till en förståelse av

hur försäkring kan påverka trafiksäkerheten. I denna

referensram ingår en beskrivning av trafikantbeteende i

termer av detankegångar som nu är förhärskande inom

området. Vidare ges på motsvarande sätt en beskrivning

av hur den enskilde trafikantens transportsituation ser

ut och vilka faktorer som påverkar denna. I båda dessa

beskrivningar ingår exempel på hur försäkringen kom-

mer in i bilden.

5.1 Beskrivning av trafikantbeteende

Trafikantens uppgift har en strategisk del som omfat-

tar de beslut och val trafikanten gör för att skapa förut-

sättningarna för sitt uppträdande i trafiken. Exempel på

strategiska beslut är val av bostadsort i förhållande till

lokaliseringen av övriga aktiviteter som man önskar el-

ler måste delta i, köp av fordon, beslut som avgör om

en transport skall genomföras eller ej, val av transport-

medel för en viss transport, vilken tid som avsättes för

transporten, vägval osv.

Trafikantuppgiftens taktiska del består av övervä-

ganden och beslut under själva transporten. Exempel på

taktiska uppgifter är: val av hastighet i olika situationer

för att klara transporten på deni det strategiska valet

avsatta transporttiden, beslut rörande omkörning, osv.

Trafikantuppgiftens operativa del slutligen består i

att fysiskt genomföra de taktiska valen, dvs. att sköta

fordonsreglagen och avläsa trafikmiljön så att man får

den för de taktiska valen nödvändiga informationen.

Beslut som rör det försäkringsskydd man vill ha som

trafikant är givetvisav strategisk art. Liksom i fråga om

övriga strategiska avgöranden kan vi förvänta oss att detta

beslut kommer att ha konsekvenser för hur man genom-

för trafikantuppgifterna även på de två övriga nivåerna.

Det sätt på vilket trafikanten genomför uppgifterna

enligt Rasmusens teori delas in i tre nivåer (Rasmusen,

1986)

Beteende på kunskapsbaserad nivå innebär att man

testar hypoteser med avseende på vad man bör göra för

att uppnå det eftersträvade målet. Detta sker med ut-

gångspunkt från de mål man har, de förutsättningar som

omgivningen erbjuder och den kunskap man eventuellt

har av liknande situationer från tidigare tillfällen. Bete-

ende på kunskapsbaserad nivå har alltså karaktär av

medveten problemlösning

Beteende på regelbaserad nivå innebär att man ut-

nyttjar tidigare väl inlärda handlingssekvenser för att

uppnå de mål man eftersträvar, dvs. man registrerar si-

tuationen och väljer det handlingsmönster som man anser

tillämpligt. Beteende på denna nivå kräver endastmed-

veten uppmärksamhet vid valet av handlingsmönster.

Färdighetsbaserat beteende innebär väl intränade

handlingar i bekanta miljöer. Handlingarna utförs auto-

matiskt och omedvetet, dvs. utan att man är medveten

om att man fattar något beslut.

Den erfarenhet vi samlar på oss gör att vi succes-

sivt kan möta allt fler situationer genom att välja färdiga

handlingsmönster. Dessakommer att omfatta allt längre

beteendesekvenser som kan genomföras som samman-

hängande färdigheter utan att några val behöver göras

på regelbaserad nivå.

Om man ser till relationen mellan de olika uppgifterna

och kontrollen av dem verkar det rimligt att se det som

eftersträvansvärt att de beteenden som trafikanterna

uppvisar skall återfinnas i de celler som betecknats A, E

och I i figur 2. Det innebär att de strategiska uppgif-

terna i första hand skall lösas på kunskapsbaserad nivå,

de taktiska på regelbaserad och de operativa på färdig-

hetsbaserad nivå.

        

Beteendekontroll

Kunskaps- Regel- Färdighets-

baserad baserad baserad

Strategisk nivå A B C

Uppgiftsnivåer Taktisk nivå D E F

Operativ nivå G H I

Figur2 Kombinationen av de tre kategorierna av trafikantuppgifter och de tre nivåer på vilka människor

kontrollerar sitt beteende.
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5.2 Yttre förutsättningar, mål och erfarenhet
styr trafikantens beteende.

Mänskligt beteende har alltid ett syfte. Hur man skall bete

sig för att nå detta syfte bestäms av de yttre förutsätt-

ningar man står inför och vilken tidigare erfarenhet man

har av de situationer det är fråga om.

5.2.1 Yttre förutsättningar

De yttre förutsättningarna i trafiksystemet utformas till

stora delar av samhälle, fordonstillverkare, försäkrings-

bolag osv., dvs. faktorer över vilka trafikanten har ett

begränsat inflytande. Inom ramen för dessa villkor har

trafikanten möjlighet att modifiera systemet. Det trans-

portbehov man anser sig ha ställer bestämda krav som

man genom sina strategiska val försöker tillfredsställa.

Det kan t.ex. gälla om man behöver bil eller inte, hur stort

fordon man behöver osv. Denna individuella anpassning

av förutsättningarna liksom även de förändringar som

ligger utanför trafikantens inflytande skapar nya trans-

portmöjligheter, vilket i sin tur ger nya transportuppgifter.

Norman (1991) fäster i ett human factors perspek-

tiv uppmärksamhet på att individen omformar den tek-

niska miljö hon ställs inför så att den ska passa den upp-

gift som ska lösas, dvs. i vårt fall person- och gods-

transporter. I och med denna successiva omformning

bidrar den tekniska miljön också till en förändring av

själva uppgiften och möjligheten att lösa nya uppgifter.

Sammantaget får vi en dynamisk process där relationerna

mellan å ena sidan transportsystemets förutsättningar

Och möjligheter och å andra sidan de uppgifter som är

möjliga för trafikanth att lösa och de krav hon har stän-

digt förändras.

Det är som en faktor i detta sammanhang och i denna

process försäkringen har att verka. Det är också med

hänsyn till detta försäkringen måste utformas om vi ska

använda den för att påverka trafikantens beteende och

därmed trafiksäkerheten. Trafikförsäkringen utgör en

förutsättning, som sett ur trafikantens perspektiv, bidrar

till att forma transportsystemet på ett visst sätt. Den

utgör t.ex. en nödvändig förutsättning för att få tillgång

till systemet med bil. Premien bidrar till den totala trans-

portkostnaden, som i sin tur påverkar trafikantens lust

eller möjlighet att använda bil.

Den frivilliga försäkringen bestämmer trafikanten vis-

serligen över sj älv, men den bidrar likafullt till att forma

transportsystemet. Den gör det möjligt att tillfredsställa

de krav på ekonomisk trygghet trafikanten kan ha sam-

tidigt som den ökar kostnaden för fordonsinnehavet.

5.2.2 Trafikantens mål

Trafikantens mål är av två olika slag. Ett av dem är de

transporter trafikanten vill utföra. För varje sådan trans-

port gör trafikanten en värdering relativt andra transporter

och relativt andra uppgifter som man önskar lösa inom

ramen för de resurser man har till sitt förfogande. Dessa

värderingar går från transporter som är nödvändiga att

göra - t.ex. resor till och från arbete eller skola, inköps-

resor, Sjuktransporter, resor i arbetet osv. -till transporter

som skulle vara roliga att göra, dvs. rena fritidsresor.

Olika typer av transporter antas vara olika priskänsliga

beroende på var de ligger på kontinnuet nödvändiga att

göra ..... .skulle vara roliga att göra .

För att förstå varför trafikanterna uppträder som de

gör måste man också ta med det andra slaget av mål -

trafikantens kvalitetsmål - i bilden, dvs. de krav trafi-

kanten ställer på hur transporten skall ske. Vi räknar här

med fyra krav: framkomlighet, ekonomi, komfort och

säkerhet. Trafikanten värderar de olika kraven på trans-

porten på olika sätt och kan dessutom tvingas väga kra-

ven mot varandra eftersom de ofta står i motsatsförhål-

lande - en bekväm resa kan kosta mer än en mindre

bekväm resa, krav på kort restid kan medföra försäm-

rad säkerhet osv.

Det finns anledning att anta att säkerhetskravet vär-

deras mycket högt, till och med så högt att vi kan be-

trakta det som dimensionerande. Det betyder att om man

Trafikantens

värderingar

Trañkantens

värderingar
Transport-

uppgift

i
Krav på

transport-

/ systemet

\ Förutsättningar

Transport' 4_ över vilka trañkanten
System saknar inflytande

\Transport- /
möjligheter

Figur 3 De transportuppgifter trafzkantenförsöker genomföra i transportsystemet och de krav han ställer på detta

bestäms av de möjligheter systemet erbjuder och av de värderingar trafzkanten gör vad avser uppgifter

och krav.
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upplever att det föreligger en risk för att man skall råka

ut för en olycka så är man beredd att ge avkall på alla

andra krav för att skaffa sig en sådan kontroll över si-

tuationen att man anser att man kan undvika olyckan.

Man kan sammanfatta möjligheterna att påverka tra-

fikantens beteende - t.ex. via försäkringens utformning

- så att man måste åstadkomma en sådan förändring att

antingen trafikantens transportuppgift blir en annan el-

ler kraven på hur dessa transporter skall genomföras

förändras.

5.2.3 Trafikantenserfarenhet

Sett i Rasmussens termer startar all inlärning på kun-

skapsbaserad nivå, se figur 2. Med ökad erfarenhet sker

en ökad automatisering av beteendet. Man skapar hand-

lingsmönster som blir allt mer omfattande och komplexa

och som man tillämpar på ett stereotypt sätt. Det inne-

bär, enligt matrisen i figur 2, en förskjutning av trafikant-

ens ,kontroll av sitt beteende från vänster till höger. Att

man trots allt kan uppfatta en förhållandevis stor varia-

tion även i människors rutinbeteenden kan förklaras av

att man skapar olika handlingsmönster för situationer

som kanske endast uppvisar små olikheter. Man kan t.ex.

tänka sig att en trafikants handlingsregler ser olika ut

beroende på hur mycket tid han eller hon avsatt för en

viss resa. Om man har ont om tid krävs små säkerhets-

marginaler och därmed större koncentration på kör-

uppgiften. Då man har gott om tid kan man välja större

marginaler, som ställer lägre krav på uppmärksamhet.

Som redan sagts är det ur säkerhetssynpunkt önsk-

värt att den operativa delen av trafikantuppgiften i så hög

grad som möjligt kontrolleras på färdighetsbaserad nivå,

dvs. med en hög grad av automatisering. Däremot är det

givetvis önskvärt att den strategiska delen av trafikant-

uppgiften i så hög grad som möjligt utförs på kunskaps-

baserad nivå med dess möjligheter att ta hänsyn till nya

omständigheter. Valet av fordonsförsäkringar är en stra-

tegisk del av trafikantuppgiften, dvs. ett val som påver-

kar förutsättningarna för trafikantens uppträdande som

trafikant. Det finns emellertid anledning att anta att va-

let sällan hanteras på kunskapsbaserad nivå. Förklaringen

är troligtvis dels att försäkringen delvis - trafikförsäk-

ringen - är obligatorisk, att ta en sådan försäkring ingår

i valet att skaffa sig ett fordon, dels att skillnaderna mellan

de villkor de olika bolagen erbjuder upplevs vara så små

att man inte finner strategiska överväganden särskilt

meningsfulla. Till detta kommer att marknadsföringen

av försäkringar sker på ett sådant sätt att trafikanten i

regel inte får villkoren klara för sig förrän i samband med

en skada.

Vad man skulle önska är naturligtvis att trafikanten

som ett led i sina strategiska överväganden på kunskaps-

baserad nivå tar ställning till de förutsättningar som för-
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säkringen medför för hans uppträdande som trafikant

då han utformar reglerna för sitt uppträdande i trafiken.

Men om trafikanten har en begränsad kunskap om vilka

villkor som gäller (se Eriksson, 1986) är naturligtvis

möjligheterna för ett sådant inflytande mycket litet. Ett

faktum som ytterligare bidrar till detta är att försäkringen

inte är personlig utan knuten till fordonet.

En förutsättning för att försäkringen skall kunna ha

någon effekt på trafikantbeteendet och därmed på trafik-

säkerheten är alltså att trafikanterna får kunskap om vilka

handlingsalternativ försäkringen erbjuder så att man kan

utforma handlingsregler som tar hänsyn till detta. Man

kan visserligen tänka sig att även få en påverkan av be-

teendet på regelbaserad nivå genom att vissa handlings-

mönster belönas medan andra bestraffas, men denna typ

av inlärning kräver - som framgår avflera referenser i

litteraturöversikten - att belöningen eller bestraffningen

sker i mycket nära anslutning till den handlingsregel man

önskar påverka. Det är svårt att se hur en sådan närhet

till beteendet ska kunna skapas om man endast utnyttjar

försäkringspremien som förstärkning.

5.3 Vilken typ av trafikantbeteende kan
påverkas?

I matrisen i figur 2 ingår nio olika kategorier av trafikant-

beteenden definierade utifrån uppgift och kontrollnivå.

I första hand är det givetvis på kunskapsbaserad nivå

som man kan åstadkomma en sådan påverkan att det

resulterar i beteendeförändringar, dvs. man skapar nya

handlingsmönster som tillämpas på regelbaserad och

fårdighetsbaserad nivå. Man kan även tänka sig att en

påverkan kan ske på regelbaserad nivå på så sätt att

preferensen mellan olika tidigare inlärda handlingsmöns-

ter förändras av deåtgärder man vidtar. Däremot är det

svårt att se hur man skulle kunna åstadkomma en direkt

påverkan avdet färdighetsbaserade beteendet eftersom

det utförs automatiskt, på en omedveten nivå.

En viktig fråga att ta ställning till i detta sammanhang

gäller om det är möjligt att påverka trafikantens riskta-

gande. Trafikanten antas i princip inte acceptera någon

risk för att råka ut för en olycka. Han agerar alltid på ett

sådant sätt att han upplever'sig ha kontroll över situa-

tionen. Denna fråga utvecklas vidare i avsnitt 6.

Detta innebär också att säkerhetskravet är motstånds-

kraftigt vad gäller påverkan. Det får således anses vara

förhållandevis okänsligt för variationer i olyckskost-

naden. Om det inte vore på detta sätt skulle den förvän-

tade effekten av fordonsförsäkringar vara en försäm-

rad säkerhet eftersom försäkringen minskar skadekost-

naden för den enskilde individen.

Trafikanten är däremot känslig för den totala trans-

portkostnaden; ett ökat bensinpris medför att man mins-

kar sin bilkörning. Detta minskar i sin tur antalet olyckor
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även om det inte påverkar säkerheten mätt i antalet

olyckor per körsträcka. I denna bemärkelse skulle för-

säkringen alltså kunna ha en säkerhetseffekt, dvs. ge-

nom att den bidrar till att göra resandet dyrare. Vidare

kan åtgärder som ökar kostnaden för trañkantbeteenden

som kan antas leda till en sämre säkerhet ge en effekt.

Slutligen är det rimligt att anta att åtgärder som inne-

bär en förbättrad information om den olycksrisk som

är förknippad med olika strategiska val bidrar till att man

väljer att försätta sigi mindre riskfyllda situationer, sär-

skilt om kostnaden för dessa val är marginell. Som ett

exempel på detta kan användningen av bilbälten nämnas.

Här lyckades man med enbart informationsinsatser

åstadkomma en förhållandevis hög användningsfrekvens.
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För att även förmå dem som inte blev övertygade om

bältets säkerhetseffekt att använda bältet ökade man

kostnaden för alternativbeteendet genom att införa en lag

om obligatorisk användning.

Sammanfattningsvis kan man säga att åtgärder för

att påverka trañkantbeteendet bör inrikta sig på beteen-

det på kunskapsbaserad nivå. Det är vidare knappast me-

ningsfullt att vidta åtgärder som ökar olyckskostnaden.

.I princip ser vi därmed fyra möjligheter att påverka

trañkantbeteendet via fordonsförsäkringen. Dessa ut-

vecklas närmare i avsnitt 7.
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6 Principiella möjligheter för olika försäkringsformer att

påverka trafikantbeteende och trafiksäkerhet

Förutsättningen för att försäkringen skall kunna påverka

trafikanternas beteende och därmed trafiksäkerheten är

att försäkringen erbjuder trañkanten handlingsalternativ

(Pettersson, 1982). Försäkringen måste vara så konstru-

erad att den gör det förmånligt för trañkanten att handla

på ett visst sätt jämfört med om försäkringen skulle ha

- en annan utformning.

6.1 Förekomst av försäkring

Sj älva det faktum att Vi har en trafikförsäkring kanjäm-

föras med ett hypotetiskt tillstånd då vi skulle vara oför-

säkrade. Den rimligaste effekten av försäkringen skulle

vid en sådan jämförelse vara att den bidrar till en för-

sämrad trafiksäkerhet. Wilde (1988 och 1982) menar att

för att försäkringen skall kunna ha någon säkerhetseffekt

så skall den premiera dem som kör på ett sådant sätt att

de inte råkar ut för olyckor. Han tänker sig här närmast

någon typ av bonus, men konsekvenserna av hansre-

sonemang är att den största effekten skulle vi fåom man

helt slopade försäkringen Kostnaderna om man föror-

sakar en olycka om man är oförsäkrad är sannolikt vä-

sentligt större än de eventuella bonusförluster man kan

göra inom ramen för försäkringssystemet.

Wildes grundide är att risktagandet har ett positivt

värde även utöver den ökade framkomlighet som ett

visst risktagande ger. Värdet av detta risktagande balan-

seras mot de kostnader man kan förvänta sig i det fall

man faktiskt skulle råka ut för en olycka. Med denna

utgångspunkt ser han fyra möjliga strategier för att öka

trafiksäkerheten:

- minska den upplevda nytta som är förknippad med

riskfyllt beteende

- minska den upplevda kostnad som är förknippad med

försiktigt beteende

- öka den upplevda nytta som är förknippad med för-

siktigt beteende

- öka den upplevda kostnad som är förknippad med

riskfyllt beteende

Dessa strategier kan riktas mot endera av följande

två mål

a) speciella säkra eller riskfyllda beteenden, t.ex. att

använda säkerhetsbälte eller att köra för fort,

b) utfallsvariabler, t.ex. att råka ut för en olycka eller

ej.

Han ser en väsentlig skillnad mellan dessa två strate-

gier. I fallet (a) är det möjligt för individen att kompen-
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sera en förändring av risknivån med andra riskfyllda be-

teenden, men detta gäller inte för fallet (b). Detta inne-

bär att Wilde ser det som väsentligt att åtgärder inriktas

mot sj älva det faktum att man råkat ut för en olycka eller

ej, däremot ser han det inte som meningsfullt att belöna

eller bestraffa säkert respektive riskfyllt beteende i de

fall de inte resulterar i en olycka.

Ett sätt att beskriva trañkantens val av körbeteende

kan formuleras enligt följande. Vi betecknar den subjek-

tiva sannolikheten att råka ut för en olycka, givet ett visst

körbeteende, med p. Den nytta man har av att uppvisa

detta beteende i form av t.ex. den framkomlighet det

erbjuder samt den positiva spänning det medför be-

tecknas med U. Den kostnad eller negativa nytta man

förväntar sig i händelse av att man råkar ut för en olycka

betecknas med L. Trafikantens val av körbeteende kan

nu beskrivas enligt ekvation (1) nedan, dvs. trañkanten

antas sträva efter att välja ett körbeteende som gör att

ekvationen gäller. Lägg märke till att U och L står för

subjektiv nytta och är uttryckta i samma sort.

U*(1-P) = L*P (1)

U och L i ekvation (1) är sanna värden medan p och

1-p är individens subjektiva uppfattning av den sanna

olycksrisken P. Wildes modell förutsätter att det är en

mycket god överensstämmelse mellan p och P. Typiskt

för relationen i ekvation (1) är att p är mycket litet och

L är mycket stort. Wildes teori innebär att det i princip

är omöjligt att påverka P, dvs. den faktiska olycksrisken,

eftersom denna bestäms av den risk trafikanten är villig

att acceptera och inte tvärt om. Om man med fysiska

åtgärder minskar risken för olyckor och skador så kom-

mer trañkanten helt enkelt att ändra sitt beteende så att

relationen i ekvation (l) upprätthålles. Han menar att man

i stället måste koncentrera sig på relationen mellan U och

L, dvs. öka kostnaden för att förorsaka en olycka alter-

nativt öka Vinsten med att undvika att förorsaka olyckor,

vilket tvingar trañkanten att förändra p för att upprätt-

hålla likheten i ekvation (1) och därmed skulle även den

faktiska olycksrisken P kunna förändras.

En kritisk punkt i Wildes teori är att trafikanten måste

ha en realistisk uppfattning om den faktiska olycksrisken.

Det är svårt att förstå hur det skulle vara möjligt. Det

krävs vidare att uppfattningen om olycksrisken har en

extremt hög precision eftersom den mycket marginella

förändringen av L i ekvation (1) som kostnaden för en

försäkring - eller den ännu mindre kostnad en bonus-
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förlust skulle kunna bidra med - skulle kräva en mycket

liten förändring av det redan tidigare mycket låga vär-

det på p. Wildes teori kan även kritiseras på empiriska

grunder (se t.eX. Kunreuther, 1985)

Man kan vidare ifrågasätta om trafikanten över hu-

vud taget kalkylerar med en olycksrisk annat än på stra-

tegisk nivå. Det verkar rimligare att se det så att trafi-

kanten inser att det föreligger en risk för att råka ut för

olyckor om han uppträder som trafikant, men att han

kan kontrollera den risken genom att välja lämpliga säker-

hetsmarginaler och att han väljer dessa så att han upp-

fattar sig ha full kontroll över situationen. Vad som i ett

objektivt perspektiv uppfattas som en variation i risk

skulle således i trafikantens perspektiv endast vara fråga

om en variation i storleken på de säkerhetsmarginaler han

väljer och snarare yttra sig i en upplevd variation i upp-

märksamhetskrav eller komfort än i en upplevd varia-

tion i olycksrisk (Englund, 1988). Detta innebär att om

försäkringen skall kunna ha någon effekt på trafikant-

beteendet så är det andra motiv änsäkerhetsmotivet den

skall påverka.

Kravet på en obligatorisk trafikförsäkring kan antas

ha en positiv effekt på trafiksäkerheten i den bemärkel-

sen att den ökar kostnaden för att färdas med bil. Detta

kan antas bidra till att minska trafikarbetet och därmed

olyckorna eftersom de grovt sett kan ses som propor-

tionella mot trafikarbetet. Det har visat sig att t.ex. höj-

ningar av bensinpriset har positiva effekter på säkerhe-

ten i och med att bilåkandet minskar. Försäkringen har

förmodligen den effekten att den tillsammans med öv-

riga kostnader som är förknippade med ett bilinnehav

får en del människor, framför allt yngre, att avstå från

att skaffa bil. Om försäkringen gjordes till en rörlig del

av bilkostnaden och knöts till individ i stället för till for-

don skulle förmodligen effekten på trafikarbetet bli ännu

större, se nedan avsnitt 7.

6.2 Självrisker och bonus

Bonussystemet kan ses som ett komplicerat sätt att ta

ut en självrisk. Det finns från psykologisk synpunkt

ingen anledning att förvänta sig att de båda skulle ha olika

effekter på beteendet. Bonusförlusten kan betraktas som

en självrisk utspridd över den tid som förflyter till dess

att man äter befinner sig i samma bonusklass som då

olyckan inträffade. Självrisker och bonus skapar onek-

ligen handlingsalternativ i den bemärkelsen att de ökar

kostnaden för att bete sig så att man råkar ut för olyckor.

I enlighet med resonemanget ovan under rubriken Fö-

rekomst av försäkring bedömer vi det dock som min-

dre troligt att uppträdandet som trafikant verkligen skulle

påverkas eftersom den kostnaden kan ses som mycket

marginell i förhållande till en förväntad skadekostnad i

form av personskador.
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Självrisker och bonussystem påverkar dock rapporte-

ringen av olyckor, dvs. ju högre självriskerna eller bonus-

förlusterna är desto mindre benägna blir människor att

rapportera en olycka/skada till försäkringsbolag och

polis. Detta är Viktigt att hålla i minnet eftersom man

annars lätt kan dra felaktiga slutsatser från förändringar

i den officiella olycksstatistiken eller i försäkringsbolag-

ens skadestatistik i samband med eventuella förändringar

i bonussystem och sj älvrisker.

6.3 Körsträckedifferentiering

Försäkringspremien ökar med ökad körsträcka. Detta

skulle rent principiellt kunna ha en trafiksäkerhetseffekt

genom att bidra till ett minskat trafikarbete. Effekten kan

dock, om den alls förekommer, antas vara av marginell

betydelse. Man köper försäkringen för en viss kör-

sträcka, vilket gör att man när man väl betalat försäk-

ringen inte har någon anledning att hålla inne på sitt bil-

åkande så länge man inte överskrider den körsträcka

försäkringen omfattar. Dessutom kontrolleras kör-

sträckan endast i det fall man råkar ut för en olycka; om

man uppgivit för kort körsträcka påförs man en viss

kostnad. Så länge man inte råkar ut för någon olycka

händer det ingenting även om man uppgivit för kort

körsträcka. Det finns alltså anledning att misstänka att

många bilar är försäkrade i för låg körsträckeklass. En

ytterligare bidragande orsak till att försäkringens körs-

träckeberoende kan antas vara av marginell betydelse

utgör det faktum att kostnadshöjningen som följd av ökad

körsträcka är avtagande, dvs. merkostnaden per kilo-

meter körsträcka minskar kraftigt med ökad total kör-

sträcka. Detta är försäkringstekniskt väl motiverat ef-

tersom skaderisken per kilometer är väsentligt lägreför

förare med långa körsträckor än för dem som har korta

kösträckor. Men det bidrar knappast till att minska trafik-

arbetet.

6.4 Fordonsklassning

Det faktum att försäkringspremien varierar beroende på

vilken typ av fordon som skall försäkras skulle kunna

ha en positiv effekt på trafiksäkerheten. Premievaria-

tionen är strikt försäkringstekniskt motiverad, dvs. den

beror på en variation i skadekostnad mellan olika fordons-

typer. I de fall nya fordonsmodeller kommer in på mark-

naden kan klassningen vara något osäker men den kor-

rigeras så fort man får ett tillräckligt stort skadematerial.

Problemet är att skadekostnaden varierar av flera orsa-

ker. Den beror bl.a. på reparationskostnaderna, risken

för personskador, fordonsägarnas olycksbenägenhet och

för vilken typ av resor fordonet användes. Detta gör att

fordonsklassning inte endast, eller kanske ens i första

hand, avspeglar sj älva fordonskonstruktionens säkerhet.

Denna spelar dock en roll vid klassningen och därmed
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för försäkringskostnaden, dvs. fordon med en från sä-

kerhetssynpunkt god konstruktion får lägre försäkrings-

kostnad än sådana med en sämre konstruktion vid i öv-

rigt lika förhållanden. En förutsättning för att denna dif-

ferentiering skall kunna medföra en styrning mot säk-

rare fordon är dock, att fordonsköparen dels är medve-

ten om den, dels väger in försäkringskostnaden vid kö-

pet. Det finns anledning att tro att de höga kostnaderna

när det gäller försäkring av motorcyklar på detta sätt har

haft en viss säkerhetseffekt.

Vid köp av ett fordon styrs vi givetvis inte endast av

att minimera kostnaden. Vi vill också få ett bra fordon.

Ett krav som många kan antas lägga stor vikt vid är

fordonets säkerhet. Detta gör att den säkerhetsinfor-

mation som ligger i premiedifferentieringen mellan olika

fordonstyper skulle kunna utnyttjas av fordonsköparen.

Återigen ställs kravet på att köparen skall ha god infor-

mation om hur premiedifferentieringen ser ut och om

vilka faktorer som påverkar den. Nu torde det vara säll-

synt att man som fordonsköpare börjar med att under-

söka försäkringsmarknaden för att låta kunskapen däri-

från påverka valet. Eriksson (1986) genomförde ett för-
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sök där han undersökte om information om försäkring-

ens konstruktion påverkade värnpliktigas strategiska

trafikantbeteende vid fordons- och transportval. Även

om det fanns tendenser som pekade i förväntad riktning

är det tveksamt om man lät sig påverkas av denna in-

formation. En av orsakerna till den uteblivna effekten kan

ha varit att informationsinsatserna var mycket måttliga;

en lektionstimme plus en del skriftligt material. Info-

rmationsinsatsen hölls medvetet på denna låga nivå för

att den skulle ha en omfattning som kunde motsvara en

realistisk insats om metoden skulle komma till använd-

ning i full skala.

6.5 Försäkringspremiens differentiering
beroende på bostadsort

Det faktum att försäkringen varierar beroende på var i

landet man är bosatt t.ex. som en följd av att stöldrisken

varierar skapar knappast några handlingsalternativ som

kan bidra till en ökad trafiksäkerhet.
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7 Vilkamöjliga förändringar av försäkringen skull

kunna ge effekt på trafiksäkerheten

Försäkringskonstruktionen kan enligt det synsätt som

framförs i denna rapport påverka dels de ekonomiska

förutsättningarna för trafikantensuppträdande i trafiken,

dels hans kunskap om riskfördelningen i trafiken. Detta

leder som vi tidigare nämnt till fyra möjligheter att Via

försäkringen påverka trafikantbeteendet och därmed få

en effekt på trafiksäkerheten:

l. Transportkostnaden kan via försäkringspremien på-

verkas så att trafikarbetet minskar och därmed även

olyckorna.

2. Differentiering av premierna kan styra trafikarbetet

mot säkrare transportmedel och transporttillfällen.

Man kan även tänka sig en omfördelning av trafik-

arbete från högriskgrupper till lågriskgrupper.

3. Differentiering av premierna kan styra trafikantbe-

teendet mot säkrare beteenden.

4. Differentiering av premierna kan öka trafikanternas

kunskap om olycksrisker och därmed ge säkrare un-

derlag för trafikantens strategiska val.

I det fortsatta resonemanget antas vidare, i enlighet

med vad som sagts ovan i avsnitt 5, att trafikantens ön-

skan att undvika att råka ut för en olycka är så stark att

man inte accepterar någon risk för olyckor utan räknar

med att kunna kontrollera säkerheten genom lämpliga val

av säkerhetsmarginaler. Följ den av detta är att vi inte ser

några möjligheter att påverka säkerheten genom ekono-

miska belastningar i de fall man skulle råka ut för en

olycka t.ex. genom självrisker eller förluster i bonus.

Lägg märke till att detta inte motsäger möjligheten att

genom försäkringsdifferentieringen informera om risk-

fördelningen i systemet och därigenom påverka trafi-

kantens kunskap om kraven på säkerhetsmarginaler.

Generellt kan man förvänta större effekter av såväl

förekomsten av försäkringen i sig som av de eventuella

differentieringar man väljer att använda om en större del

av den faktiska skadekostnaden togs ut på försäkringen.

7.1 Möjligheten att genom försäkringen
minska trafikarbetet och därmed olyckorna

Under i övrigt lika förhållanden kan mängden olyckor

ses som direkt proportionell mot trafikarbetet. Att minska

trafikarbetet är alltså en kraftfull trafiksäkerhetsåtgärd,

men samtidigt är det naturligtvis viktigt att komma ihåg

att trafikarbetet endast är en återspegling av både nytto-

och nöjesresor. Om man ska använda minskat trafik-

arbete som trafiksäkerhetsåtgärd ska man sträva efter

att behålla de nyttiga transporterna och minska de som
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kan ses som mindre nödvändiga. Den avgörande frågan

för att åstadkomma en sådan styrning är att försäkrings-

kostnaden kan förändras från att i dag vara en fast del

av fordonskostnaden till att vara en rörlig del som är

beroende av hur mycket man utnyttjar sitt fordon.

Det finns all anledning att anta att försäkringen re-

dan i dag bidrar till trafiksäkerheten genom att hålla nere

trafikarbetet på grund av att den påverkar transportkost-

naden. Försäkringskostnaden torde i första hand slå ige-

nom på så sätt att den påverkar trafikantens möjligheter

att finansiera ett fordonsinnehav eller ej. Däremot för dem

som väl valt att skaffa fordon torde trafikarbetet påver-

kas i mycket liten utsträckning eftersom merkostnaden

för att lägga på någon eller några ytterligare körsträcke-

klasser på försäkringen är marginell i förhållande till den

totala transportkostnaden.

De krav trafikanten ställer på möjligheten att trans-

portera sig bestäms i hög grad av sådana strategiska val

som val av bostadsort i förhållande till arbetsplats, sko-

lor, affärer osv. Sådana grundläggande strategiska val

ställer ett antal oeftergivliga krav på transportmöjligheter.

Ett sådant krav kan vara att man måste ha tillgång till

bil. Detta betyder att om försäkringskostnaden skall

påverka bilinnehavet så är det för trafikanten mycket

viktiga värden den skall konkurrera med. Om man kom-

mer till beslutet att skaffa bil kan försäkringen i sin nu-

varande konstruktion ses som en del av den fasta kost-

naden för bilen, dvs. försäkringskostnaden blir egentli-

gen lägre ju mer man kör.

Om försäkringskostnaden i stället kunde göras till en

del av den rörliga kostnaden ökar trafikantens val-

möjligheter väsentligt. Det skulle bli billigare att inneha

bil, men kostnaden för att använda den skulle öka. Det

vill säga att om man befinner sig i en sådan situation att

man är beroende av att ha tillgång till en bil kan man Välja

att genomföra de nödvändiga transporterna, men avstå

från de mindre nödvändiga om man anser att det blir för

dyrt.

Modern teknik gör att det i dag skulle vara helt möj-

ligt att ta ut försäkringspremien som en rörlig del av

transportkostnaden. Vi kommer med stor sannolikhet

snart att använda sk smart-cardlösningar för att t.ex. ta

upp vägavgifter och parkeringsavgifter. Denna typ av

smart card brukar gå under benämningen elektronisk

börs . Inom ramen för en sådan lösning är det möjligt

att även ta ut en försäkringspremie som är direkt bero-

ende av den körda sträckan. Ett annat alternativ är att

föra Över en del av eller hela försäkringskostnaden till
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den rörliga delen av fordonskostnaden genom att lägga

premien som en del i bränslepriset.

Slutligen bör dock påpekas att man inte kan vara helt

säker på nettoeffekten på trafikarbetet och därmed trafik-

säkerheten av ensådan reform eftersom den kan med-

föra att fler personer skaffar sig bil. Detta skulle kunna

innebära att det snarare blir en omfördelning av trafik-

arbetet över fler trafikanter än en reell minskning.

7.2_ Möjligheterna att genom differentiering av
försäkringspremierna omfördela trafik-
arbetet mot säkrare fordon, tillfällen och
trafikantgrupper

Att överföra försäkringspremien till den rörliga delen av

fordonskostnaden innebär i grunden en förfining av kör-

sträckedifferentieringen, som kan förväntas påverka

mängden trafikarbete som utförs. Men allt trafikarbete

är inte lika farligt; Det är farligare att resa i mörker än

dagsljus, vissa fordon ger ett bättre skadeskydd än an-

dra, ovana förare har en större olycksrisk än vana osv.

Här diskuterar vi möjligheterna att via försäkringen skapa

en omfördelning av trafikarbetet från mindre säkra vill-

kor till säkrare.

Ett system för fordonsklassning har en mycket

begränsad potential för att förmå trafikanterna att köpa

säkrare fordon om vi förutsätter att all premiedifferen-

tiering skall vara motiverad av faktiska skadekostnader.

Detta beror på att skadekostnaden för en viss fordons-

typ är beroende av fler faktorer än fordonets säkerhets-

standard, se avsnitt 6. Möjligheten att via försäkringen

styra fordonsköpen mot säkrare fordon skulle rimligen

förbättras om fordonsklassningen endast gjordes bero-

ende av fordonens säkerhetsstandard. Det är värt att

påpeka att om försäkringen görs till en rörlig del av

fordonskostnaden skulle det förmodligen skapa en press

på fordonstillverkarna att sträva efter att pressa för-

säkringskostnaderna på samma sätt som man i dag för-

söker sänka bränsleförbrukningen, eftersom låga drifts-

kostnader torde vara ett viktigt försäljningsargument.

Olycksrisken varierar avsevärt mellan olika grupper

av individer. En differentiering av försäkringen med

avseende på den olycksrisk som är förknippad med den

grupp föraren tillhör skulle därför kunna ha en positiv

trafiksäkerhetseffekt. Detta skulle kunna medföra en viss

förskjutning av trafikarbetet från mer olycksbelastade

grupper till något mindre olycksbelastade. En sådan dif-

ferentiering skulle även stå i överensstämmelse med

principen att premien skall vara relaterad till den faktiska

skaderisken. Det skulle dock kräva att försäkringen för-

ändras så att den blir knuten till person i stället för till

fordon så som fallet är i dag.

Smart card tekniken genomgår för närvarande en

intensiv utveckling där man med utgångspunkt från den

förhållandevis stora datorkraft som finns i moderna bi-
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lar planerar att utforma lösningar där det elektroniska

kortet även fungerar som körkort; man använder kortet

för att starta bilen osv. Genom att knyta betalningen av

försäkringen till ett kort av denna typ skulle man för-

utom att kunna påverka den totala mängden trafikarbete

även kunna variera premien beroende på när, i vilket

fordon och av vem transporten utförs.

7.3 Möjligheten att genom premiedifferentie-
ring styra trafikantbeteendet mot säkrare
beteenden

En fråga som aktualiseras i anslutning till försäkringars

möjlighet att påverka trafikantbeteendet är om premien

kan användas för att lära människor att köra på ett sä-

kert sätt genom att belöna säkert beteende respektive

bestraffa osäkert beteende, se referat i avsnitt 4. När man

talar om belöning och bestraffning i inlärningssamman-

hang tänker man sig att man lär sig att bete sig på ett

visst sätt eller att avstå från att bete sig på ett visst sätt

därför att resultatet av beteendet förknippas med belö-

ning respektive bestraffning. Det är här fråga om vad vi

skulle kunna kalla en oövervägd inlärning där det väsent-

liga för att inlärningen skall komma till stånd är att belö-

ningen eller bestraffningen kommer så nära i tiden som

möjligt med det aktuella beteendet. Denna typ av mycket

snabba belönings_ eller bestraffningsinsatser är svåra att

åstadkomma med hjälp av försäkringspremier. Men be-

teendet kan påverkas på ett mer övervägt eller kalkyle-

rat sätt, dvs. man kan ge individen information om vil-

ken belöning - vinst - respektive bestraffning - kost-

nad - som via försäkringspremien är förknippad med

ett visst beteende. Man kan t.ex. tänka sig att införa ett

system där premien höjs om man åker fast för någon

typ av trafiköverträdelse. I det fallet vet föraren vilken

kostnadsökning en regelöverträdelse innebär och kan

därmed avgöra om kostnaden motsvarar den nytta han

anser sig ha av överträdelsen.

Det finns redan i dag i form av bonussystemet och

olika självrisker ett bestraffningssystem inbyggt i för-

säkringen. Vi menar dock- i likhet med de forskare som

åberopas i litteraturöversikten - att det knappast finns

någon anledning att förvänta att bestraffning genom

försäkringen av det faktum att man råkar ut för en olycka

skulle ge några positiva trafiksäkerhetseffekter eftersom

denna bestraffning blir ytterst marginell ijämförelse med

de totala konsekvenser man kan förvänta av en olycka.

Det är däremot helt rimligt att räkna med att man

skulle få trafiksäkerhetseffekter av att göra försäkrings-

premien beroende av om man uppvisade speciella bete-

enden som kan förväntas leda till olyckor. Det betyder

att trafikanten inte skulle förmås att avstå från dessa

beteenden i första hand för att minska Olycksrisken utan

för att minimera försäkringskostnaderna. För att man

ska kunna få en sådan effekt är det givetvis viktigt att
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det finns ett samband mellan det bestraffade beteen-

det och risken för olycka, vilket inte alltid är så själv-

klart. Vidare krävs att sannolikheten för att bli upptäckt

om man uppvisar det oönskade beteendet är rimligt hög

och att försäkringen är knuten till person.

Även i detta sammanhang kan en smart card lösning

vara av intresse. Rent principiellt skulle det också vara

möjligt att differentiera premien med hänsyn till den

hastighet man färdas med, hur häftigt man accelererar

och bromsar osv.

7.4 Möjligheten att genom premiedifferen-
tiering öka trafikanternas kunskap om

. olycksrisker så att de kan göra säkrare
strategiska val

Om vi utgår från att säkerhetsmotivet är ett av de star-

kaste motiven som styr trañkantens beteende så finns

det anledning att anta att man som trañkant villigt kom-

mer att utnyttja all den information man kan få om hur

man skulle kunna förbättra sin säkerhet. Detta förutsät-
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ter naturligtvis att man verkligen uppfattar informatio-

nen som tillförlitlig.

I de hittills förda resonemangen har det förutsatts att

den premiedifferentiering som kan förekomma är moti-

verad utifrån fördelningen av skadekostnaden. Om man

kunde tänka sig en differentiering som i stället utgick från

olycksrisken och/eller skaderisken skulle man få ett sys-

tem som var tydligare för traflkanten.Det skulle inne-

bära ett system som direkt avspeglade risken för att råka

ut fören olycka eller att skadas och som inte fördunkla-

des av exempelvis variationen i reparationskostnader.

Man skulle till och med kunna tänka sig att differentie-

ringen karikerade olycks- och skadefördelningen så att

fordon, trañksituationer, eller personer som man öns-

kade få bort ur trañksystemet belades med högre pre-

mier än vad som egentligen motiverades utifrån olycks-

och skadefördelningen. Detta skulle givetvis kunna med-

föra en mycket effektiv styrning mot en säkrare trafik.

Däremot är det diskutabelt hur rimlig en sådan differen-

tiering är från juridisk och social synpunkt.
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8 Slutsatser

I förhoppning att läsaren ska ta sig tid att läsa rapporten

i sin helhet har författarna strävat efter en kort och kon-

cis framställning. I den meningen utgör alltså rapporten

i sig en sammanfattning av

0 vad man kan utläsa ur litteraturen på området,

0 en teoretisk referensram som bakgrund till en förstå-

else av hur försäkring kan påverka trafiksäkerheten,

0 principiella möjligheter för nuvarande försäkrings-

forrner att påverka trañkantbeteende och trafiksäker-

het och

0 möjliga förändringar av fordonsförsäkringen som

skulle kunna ge effekt på trafiksäkerheten.

Om man trots allt ska försöka sig på någon form av

slutsatser skulle några av dessa kunna formuleras på

följ ande sätt om man enbart tar hänsyn till traflksäkerhets-

aspekter.

En försäkring bunden till individen och inte som nu

enbart till fordonet skulle ge hittills oprövade möjlighe-

ter och förutsättningar för trafiksäkerhetseffekter.
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Försäkringskostnaden som en rörlig del av den to-

tala fordonskostnaden i termer av t.ex. kostnad per mil

eventuellt också differentierad efter olika trañkförhåll-

anderisker skulle ge individen andra valmöjligheter och

samhället en tänkbar trañksäkerhetsvinst.

En differentiering av försäkringspremien med avse-

ende på olycksrisk och personskadekostnad i stället för

som nu den totala skadekostnaden skulle kunna leda till

köp av säkrare fordon.

En differentiering av premiekostnaden efter om man

uppvisar ett trafiksäkert beteende eller ej skulle Öka

möjligheterna att påverka faktiskt beteende i trafiken och

trafiksäkerheten. 4

Fortsatt utvecklingsarbete inom området försäkring

- trafiksäkerhet är i utomordentligt stor utsträckning

beroende av en ytterligare kunskapsuppbyggnad dels

teoretiskt, dels empiriskt.
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