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Intelligenta försäkringar för person- och lastbilar 
av Sara Arvidsson, Omar Bagdadi, Jan-Eric Nilsson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning och rapportens uppläggning 
VTI beviljades i juni 2005 medel från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond för att 
genomföra två förstudier; ”Intelligenta försäkringspremier för personbilar” och 
”Kilometerskatten som plattform för intelligenta försäkringspremier för tunga fordon”. 
Ett syfte med projektet var att utforma ett förslag till en reviderad strategi för beräkning 
av försäkringspremier baserat på en ”svart låda” i bilarna. Ett annat syfte var att utforma 
ett förslag till en huvudstudie där ett sådant förslag testas i ett pilotförsök. 

Arbetet har bedrivits av Omar Bagdadi, doktorand vid VTI/Borlänge, och Sara 
Arvidsson, doktorand vid Högskolan Dalarna, under ledning av forskningschef Jan-Eric 
Nilsson. Det har följts av en referensgrupp bestående av Lage Niemann och Urban 
Hansson, Länsförsäkringar, Johnny Svedlund, Vägverket, samt Lars Hultkrantz, 
professor vid Örebro Universitet. 

Arbetet har resulterat i tre bidrag som ingår i denna rapport. I uppsatsen ”Användar-
baserade fordonsförsäkringar” gör Sara Arvidsson en genomgång av internationella 
pilotprojekt och försäkringsprodukter. Omar Bagdadi redovisar i uppsatsen ”Översikt av 
tekniska lösningar för ’Pay as you drive’ och ’Pay as you speed’” tekniska aspekter på 
möjligheterna att installera svarta lådor i fordon. Slutligen presenteras i uppsatsen 
”Smarta försäkringar ger färre olyckor”, skriven av Sara Arvidsson och Jan-Eric 
Nilsson, ett förslag till hur ett försäkringssystem baserat på svarta lådor skulle kunna 
konstrueras. Uppsatsen publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 6:2006. 

Under projektets gång har vi haft nära kontakter med och också besökt en forskargrupp 
vid Aalborgs universitet som för närvarande genomför en fältstudie av smart teknik i 
fordon kopplade till försäkringspremiens beräkning. Vår bedömning är att en mot-
svarande svensk studie inte är lämplig att genomföra innan resultaten av den danska 
finns tillgänglig. Danskarnas projekt beskrivs närmare i rapporterna. 

Vi menar emellertid att de tankar som ligger bakom den snabba internationella 
utvecklingen dels av tekniska lösningar, dels av att använda sådana tekniska lösningar 
för premieberäkning, och som sammanfattas i vår ED-artikel, redan nu kan börja 
implementeras. Som framgår av artikeln menar vi att detta förutsätter ett nära samarbete 
mellan försäkringsbranschen och staten i form av Näringsdepartementet eller 
Vägverket.  
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Kvalitetsgranskning 
Ett granskningsseminarium genomfördes den 13 mars 2006 där Magnus Hjälmdahl, 
VTI, var lektör och med deltagande av Lage Niemann och Urban Hansson, 
Länsförsäkringar, Johnny Svedlund, Vägverket samt Lars Hultkrantz, professor vid 
Örebro Universitet. Justeringar av slutligt rapportmanus har genomförts under våren 
2006 av Sara Arvidsson och Omar Bagdadi och godkänts för publicering av Jan-Eric 
Nilsson. Under våren har också rapportens tredje del, ”Smarta försäkringar ger färre 
olyckor” granskats av redaktörerna för Ekonomisk Debatt. 

 

 

 

Quality review 
Review seminar was held on March 13 2006 with Magnus Hjälmdahl, VTI, as 
examiner. Sara Arvidsson and Omar Bagdadi has made alterations to the final 
manuscript of the report and the report has been approved for publication by Jan-Eric 
Nilsson.  
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Intelligent vehicle insurance 
by Sara Arvidsson, Omar Bagdadi, Jan-Eric Nilsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
In June 2005, VTI was granted money from Länsförsäkringsbolagens forskningsfond in 
order to launch two pre-studies into the use of intelligent vehicle platforms as a basis for 
calculation of insurance premiums. We refer to this as smart insurance premiums. 

The project has been conducted by Omar Bagdadi, PhD. student at VTI/Borlänge and  
Sara Arvidsson, PhD. student at Högskolan Dalarna under the supervision of research 
director Jan-Eric Nilsson. It has been monitored by a reference group comprising Lage 
Niemann and Urban Hansson, Länsförsäkringar, Johnny Svedlund, Swedish Road 
Administration, and Lars Hultkrantz, professor at Örebro University. 

The project has resulted in three separate papers which are published in this report.  
Sara Arvidsson reviews international pilot projects and insurance products often 
referred to as Pay-as-You-Drive and Pay-as-You-Speed mechanisms for the calculation 
of insurance premia. Omar Bagdadi reviews technical solutions and alternatives 
available for the installation of these devices in cars and trucks. Finally, a paper by Sara 
Arvidsson and Jan-Eric Nilsson outlines the blueprint for a system with “intelligent” 
insurance premia based on the Pay-as-You-Speed concept. 

The researchers have been in contact with a Danish research group at Aalborg 
University. They are presently undertaking a field study where the Pay-as-You-Speed 
concept is being tested. 

The overall conclusion of the project is that time is ripe for using technical vehicle 
platforms for commercial applications such as the calculation of insurance payment. It 
is however emphasised that this should be done in close cooperation between the 
insurance industry and the government in order to handle the public good issues 
inherent in the use of the technology. 
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Användarbaserade fordonsförsäkringar 
Sammanställning av internationella pilotprojekt & försäkringsprodukter 

 

Sara Arvidsson 
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att ge en internationell översikt av användarbaserade 
fordonsförsäkringar som i större utsträckning baseras på individen snarare än grupptill-
hörigheten. Översikten inkluderar både befintliga försäkringsprodukter och pågående 
studier. Det redogörs för olika sätt att differentiera försäkringspremien för att premie-
priset i större utsträckning ska motsvara kostnaden att tillhandahålla försäkring för den 
enskilde individen.  

Den vanligaste formen av användarbaserade försäkringar är Pay-As-You-Drive (PAYD) 
där kostnaden per kilometer görs rörlig. En annan form av användarbaserad försäkring 
är Pay-As-You-Speed (PAYS) som prissätts efter hastighet, ju mer frekvent försäkrings-
tagaren överskrider hastighetsgränsen desto högre blir premien.  

En viss fokus läggs även på den tekniska utrustning som används för insamling av 
kördata. Försäkringsbolagen har använt sig av olika lösningar som sträcker sig mellan 
årliga manuella fordonsinspektioner till avancerade lösningar som baseras på GPS för 
daglig rapportering av kördata.  

En slutsats är att det internationella intresset för användarbaserade fordonsförsäkringar 
är omfattande. Flera av försäkringsbolagen hävdar att detta är morgondagens fordons-
försäkringar som ger en effektivare och en mer rättvis premieprissättning och som i 
framtiden kommer att ingå som en naturlig valmöjlighet för försäkringstagaren. 

Denna rapport argumenterar för att nuvarande premiesättning av fordonsförsäkringen är 
en form av marknadsmisslyckande. Anledningen är att de som kör risksäkert i praktiken 
subventionerar de som inte följer spelreglerna. Orsaken är att den enskilde individen 
inte fullt ut bär kostnaden för sitt agerande i trafiken eftersom samhället och/eller hela 
gruppen försäkringstagare står för en stor del av kostnaden när en olycka inträffar. 
Samhällskostnaden och den ökade kostnaden för gruppen försäkringstagare skulle 
minska genom att låta individen ta större ansvar för sitt agerande i trafiken med 
individbaserade premier som prissätts efter körbeteendet.  
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Summary 
This paper argues that current pricing of the car insurance premium leads to a market 
failure. The reason is that drivers with lower risk-exposure subsidies drivers who are 
more exposed to risk. The problem arise due to that the individual does not fully bear 
the cost for his/her driving behaviour resulting from that the Swedish society and/or the 
whole group of policyholder bear the cost if an accident occur. The accident costs for 
the society and the increasing cost for the group of policy holders would decrease by 
letting the individuals take more responsibility to their own driving behaviour. This is 
done by usage-based policies based on the individuals which let the policyholders pay 
as they drive. 

The aim with this paper is to give a brief summary over the international usage-based 
policies – both pilot projects and policies already available in the car insurance market. 
The main focus is on how the differentiation is made when the premium is priced. The 
advantage for Usage Based Insurances (UBI) is that the pricing better reflects the 
Market Principle i.e. that each premium-price reflects the true (marginal) cost to offer 
insurance for each individual. The most common way to make regular insurance 
policies more usage based is to make the cost per mile variable, this kind of policies are 
called Pay-As-You-Drive (PAYD). Another link to UBI-insurance is Pay-As-You-
Speed insurance (PAYS) which differentiate the premium by speed. The more 
frequently the driver breaks the speed limits the higher premium.  

Some attention is also paid to the technical solutions which track down the driving 
habits. The insurance companies have been using different types of solutions; from 
annually vehicle inspections to advanced GPS-techniques for daily reports of the 
driving records.  

One conclusion is that the international interest is extensive. Several insurance 
companies believe that UBI is the policies of tomorrow and these are expected to 
become a standard auto insurance offering worldwide. 
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1 Inledning 
En fordonsförsäkring är, som övriga försäkringar, ett avtal där en försäkringsgivare åtar 
sig att ge ersättning till en försäkringstagare om en viss händelse inträffar. Försäkringen 
hanterar risken för en eventuell skada genom ekonomisk kompensering. Ersättning görs 
från en fond där individer som bedöms ha samma riskexponering bidrar med en 
specificerad betalning som prissätts efter riskbedömning och ersättningsnivå. Denna 
premiesättning fördelar risken på samtliga försäkringstagare i gruppen genom att 
betalningen för en individuell förlust delas på hela försäkringskollektivet. Premien 
uttrycker den enskildes genomsnittliga förväntade skadekostnad när han/hon som 
medlem av gruppen försäkringstagare betalar sin proportionella del av skadekost-
naderna för hela gruppen1. Det innebär att individen inte kan påverka sin premiestorlek 
genom sitt agerande i trafiken i någon större utsträckning eftersom premieräkningen i 
slutändan är beroende av hela gruppens agerande. Den effektiva marknadslösningen 
kommer därför inte att eftersträvas eftersom den enskilde föraren har svaga incitament (i 
monetära termer) att styra sitt agerande mot ett mer trafiksäkert beteende. 

För försäkringsgivaren är det viktigt att ha homogena grupper med likartad riskexpo-
nering för att långsiktigt kunna hantera ersättningskraven. Det innebär att varje grupp 
försäkringstagare ska bära sina egna risker, vilket i sin tur betyder att varje grupp 
försäkringstagare måste bära sina egna kostnader. Om vissa identifierbara grupper 
innebär väsentligt större riskexponering än andra kan bolaget välja mellan att utesluta 
särskilt angivna händelser, höja premien eller, om det föreligger särskilda skäl, vägra att 
försäkra. Detta görs för att de förväntade kostnaderna för ökad riskexponering inte ska 
fördelas på andra grupper. En viktig frågeställning är dock hur riskbedömningen 
drabbar individen i varje grupp. 

Det internationella intresset för användarbaserade bilförsäkringar är stort och växande 
och tanken är att denna försäkringsform ska ge en mer rättvis och effektiv premie 
eftersom prissättningen i större utsträckning baseras på faktiskt beteende. Kritiseringen 
av premieargumentet sträcka är den vanligaste fokuseringen i de pilotprojekt som berör 
användarbaserade försäkringspremier. Samlingsnamnet för dessa studier är Pay-As-
You-Drive (PAYD) och syftet är att föraren ”betalar för sitt körsätt” i termer av 
körsträcka. Det pågår även viss forskning där premieberäkningen är kopplad till 
hastighet, beteckningen på dessa försäkringar är Pay-As-You-Speed (PAYS). 
Resultaten från det första storskaliga projektet i Danmark väntas presenteras under 
2007.  

Syftet med denna rapport är att ge en översiktsbild över de pågående internationella 
försäkringsprojekten och befintliga försäkringsprodukter som baserar sig på en mer 
användar- och individbaserad premieprissättning.  

Disponeringen är följande: avsnitt två redovisar varför nuvarande premieprissättning är 
ett marknadsmisslyckande. I avsnitt tre redovisas nivån på bilförsäkringspremierna 
internationellt. I avsnitt fyra presenteras de projekt som fokuserar på olycksfaktorn 
sträcka, PAYD. I avsnitt fem rapporteras projekt som koncentrerar sig på hastigheten 
som olycksfaktor, PAYS. 

                                                 
1 Körkort 2000 Säkrare förare (SOU 1991:39). 
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2 Varför ett marknadsmisslyckande? 
Ett marknadsmisslyckande kan definieras som en situation där den ekonomiska 
effektiviteten inte fungerar till följd av störningar i marknadsmekanismen. En orsak till 
dessa marknadsstörningar kan vara ofullständig eller asymmetrisk information och/eller 
höga transaktionskostnader. Asymmetrisk information är ett klassiskt försäkrings-
problem vilket innebär att försäkringstagaren alltid vet mer om sin risk än försäkrings-
givaren. När en försäkring tecknas är en individ med högre risk mer benägen att teckna 
försäkring än en individ med lägre riskexponering, vilket leder till ett negativt urval 
(adverse selection). När försäkringen sedan tecknats uppstår en annan form av 
asymmetrisk information i form av moralisk påfrestning (moral hazard), individen 
tenderar att bli mindre försiktig eftersom ”någon annan” täcker uppkomna förluster. 
Detta gäller särskilt bilförsäkringar eftersom bilkörning anses vara en riskfylld 
verksamhet2. För att motverka dessa beteenden använder sig försäkringsbolagen av 
olika premieargument för att identifiera riskexponeringen för olika typer av försäkrings-
tagare. Detta görs för att hantera det negativa urvalet vid premieberäkningen. För att 
hantera den moraliska påfrestningen används olika former av självrisker. 

I regel använder sig försäkringsbolaget av trafikförsäkringsföreningens klassningslista 
vid premiesättning. Klassningslistan baseras bland annat på reparationskostnader och 
säkerhet för olika bilmodeller. Klassningen är en av flera faktorer som påverkar 
premien, ju högre klassning desto högre premie.3 Ytterligare premieargument som 
används är schablonmässig karaktäristika som ålder, kön, bostadsort och körsträcka. Via 
dessa schabloner kan försäkringsbolagens bestämma om en potentiell försäkringstagare 
ingår i en högrisk- eller lågriskgrupp. Eftersom det anses kostsamt att sätta individuella 
premier används denna generalisering och erfarenheten har visat att denna differenti-
ering väger tungt världen över. Det betyder däremot inte att kategoriseringen alltid 
fungerar tillfredställande. Orsaken är att argumenten för att urskilja hög- och lågrisk-
förare enbart kan vara svagt relaterade till det faktiska körbeteendet. Dagens premie-
sättning baseras på olycksstatistiska grunder vilket rättfärdigar dagens premieargument. 
Problemet är att man antar homogena individer inom samma grupp och bortser från att 
det kan finnas skillnader i beteendet inom gruppen. 

 
2.1 Kostnadsskillnad inom samma körsträckeklass 
En traditionell bilförsäkring låter premien variera mellan olika körsträckeklasser och 
först när sträckan utnyttjats maximalt under perioden får försäkringstagaren det han/hon 
faktiskt betalar för. En bilist som kör långt inom en klass under en försäkringsperiod 
utsätts för högre riskexponering och innebär därför en högre förväntad kostnad att 
försäkra än en bilist som kör kortare sträckor. Men trots att riskexponeringen ökar med 
ökad sträcka betalar en förare som kör långt mindre per kilometer än en förare som kör 
kortare sträckor. Detta tankesätt illustreras nedan med ett exempel4: 

 

                                                 
2 Skogh, G. & Katz, J. Rättsekonomiska aspekter på skadeståndsrätt och statlig regress.  
3 Konsumenternas  försäkringsbyrå. www.konsumenternasforsakringsbyra.se. 
4 State Environmental Resource Centre. www.serconline.org. 
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Anta att två bilister, A och B, kör likadana bilar, har samma ålder, kön och förarhistorik. Anta även att dessa 
två bilister statistiskt sett har lika stor risk per mile (0,0003 %) för att råka ut för en bilolycka. Bilist A 
använder sin bil till jobbet vilket ger i genomsnitt 30 miles (ca 48 km) per dag och dessutom kör han/hon i 
genomsnitt ytterligare 50 miles (ca 80 km) på helgerna. Låt säga att detta resulterar i 10 400 miles (ca 
16 700 km) på ett år. Anta också att bilist B åker buss eller cykel till jobbet och använder bilen i genomsnitt 
30 miles i veckan vilket resulterar i ungefär 1 560 miles (ca 2 500 km) på ett år.  

Med en traditionell fordonsförsäkring med standardiserade kilometerkategorier, hamnar dessa båda bilister i 
samma kilometerkategori under en försäkringsperiod. Men förare A utsätts för större riskexponering 
(0,0003%*10 400 ≈  3.12) än förare B (0,0003%*1 560 ≈  0.47) eftersom han/hon kör en längre sträcka 
under perioden.  

Omräknat i pengar innebär detta följande: låt säga att båda bilisterna betalar $300 varje månad för sin 
försäkring. Förare A betalar ungefär 3 cent per mile ($300/10 400miles), vilket motsvarar ungefär 0.24 kr, 
för sin försäkring. Förare B betalar 19 cent per mile ($300/1 560 miles) för sin försäkring, vilket motsvarar 
ungefär 1.50  kr.  Uttryckt på ett annat sätt så betalar förare A 83 % mindre per mile än B, trots att A är en 
högre förväntad kostnad att försäkra eftersom riskexponeringen är 6.7 gånger större än för B. 

 

Nuvarande system subventionerar alltså högriskföraren på bekostnad av lågriskföraren. 
Orsaken är att man med nuvarande premiesystem inte säkert kan mäta riskexponeringen 
i termer av körsträcka.  

 
2.2 Potentiell lösning 
Vare sig tanken om att premiekostnaden blir beroende av grupptillhörighet eller kritiken 
av premieprissättningen är någon ny företeelse.5 Däremot ger de senaste årens teknik-
utveckling en möjlig lösning på problemet. Kombinationer av tekniker med positione-
ringssystem (GPS), mobil kommunikation och digitala kartor – ofta kallat intelligenta 
transportsystem (ITS) – gör det idag möjligt att utarbeta användarbaserade försäkrings-
premier som i större utsträckning baserar sig på individen istället för grupptillhörig-
heten. Syftet med användarbaserade/intelligenta försäkringspremier är att i större 
utsträckning koppla försäkringspremien till den enskilde bilistens faktiska beteende i 
trafiken. Det ger individen större möjligheter att påverka premiens storlek genom eget 
agerande. Det ger i sin tur incitament att påverka sannolikheten för att drabbas av en 
händelse som försäkringen skyddar mot. Genom att basera premien på faktiskt körbe-
teende erhåller också försäkringsbolagen mer effektiva och mer rättvisa premie-
argument för att hantera negativt urval och moralisk påfrestning. Om den ofullständiga 
informationen hanteras på ett bättre sätt hanteras även marknadsimperfektionen.  

Det troliga är att en självselektering kommer att ske i form av att de mest motiverade 
förarna, de med lägre riskexponering, ansluter sig till ett individbaserat försäkrings-
system. Men på sikt kommer de bilister som inte tecknar denna typ av försäkring vara 
de med högre risk. Det innebär att premierna för denna grupp successivt kommer att 
stiga vilket ger en förväntan om att allt fler kommer att ansluta sig. Genom att belöna de 
bilister som håller sig till spelreglerna kan försäkringsbolagen komma att spela en viktig 
roll i trafiksäkerheten. Via ekonomiska incitament kan försäkringsgivarna i större 
utsträckning styra bilisternas beteende med syfte att minska olyckorna.  

                                                 
5 Se till exempel Hurst (1980), Fuller (1991) och Bower (1991). 
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Användarbaserade/intelligenta försäkringspremier reflekterar också bättre principen om 
ekonomisk effektivitet eftersom priset som konsumenten betalar baseras på den faktiska 
kostnaden att tillhandahålla produkten. Grundprincipen för en effektiv samhällsekonomi 
är att priset på en vara ska motsvara marginalkostnaden av varans produktion. Antagan-
det görs för att resursallokeringen ska fungera effektivt samt för att företagen ska ha 
möjlighet till vinstmaximering. Det innebär i det här fallet att en försäkringstagare ska 
betala vad det kostar för försäkringsbolaget att erbjuda försäkring för just den individen.  

 
2.2.1 Höga samhällskostnader i samband med trafikskada 
Vägverket har sedan slutet av 1960-talet använt ett olycksvärde för att värdera olika 
åtgärders trafiksäkerhetseffekter. Olycksvärdet är en genomsnittlig kostnad per olycka 
och består av materiella kostnader och ett riskvärde. De materiella kostnaderna utgörs 
av kostnader för administration, sjukvård, egendomsskador och (netto) produktions-
bortfall i samband med en olycka och riskvärderingen består av individens betalnings-
vilja för att minska risken att dödas eller skadas i trafiken (tabell 1). Genom att 
multiplicera den officiella statistiken med olycksvärderingen och bortfallsfaktorn och 
slutligen summera erhålls en samhällskostnad för vägtrafikolyckorna på mer än 
50 miljarder kronor. 

 
Tabell 1  Olyckskostnader för år 2004. 

 Officiell  

Statistik* 

Bortfalls-

Faktor** 

Olycks- 

värdering 

Summa

(mkr) 

Dödade 480 1,0 17 511 000 8 405

Svårt skadade 4 022 2,3 3 124 000 28 889

Lindrigt skadade 22 560 2,3 175 000 9 080

Egendomsskador*** 77 999 6,9 13 000 6 996

Totalt  53 380

*SIKA statistik vägtrafikolyckor   
**VV publ 2001:78   
***Uppgiften har skattats genom att använda samma proportion mellan olyckor med personskada och 
egendomsskada som anges i Tabell 1, VV publ. 1997:59.  
I Sverige får en trafikskadad ersättning från den obligatoriska trafikförsäkringen och i 
praktiken ersätter trafikförsäkringen enbart en del av kostnaderna i samband med 
trafikskada. År 2003 uppgick premieinbetalningarna till trafik- respektive motor-
fordonsförsäkringen till 9,7 respektive 10,9 miljarder kr och en betydande del av dessa 
inbetalningar kan inte hänföras till trafikolyckor6.7 Ersättningens nivå regleras i 
skadeståndslagen och trafikskadeersättningen är i stor utsträckning ett komplement till 
annan ersättning. Ersättningen beräknas netto vilket innebär att den skadade får betalt 

                                                 
6 www.forsakringsforbundet.se, 2004, ”Svensk bilförsäkring i siffror”. 
7 I Vägverket rapport 1997:59 uppskattas att 60 procent av motorfordonsförsäkringen är kopplad till 
vägtrafikolyckor och att 55 procent av trafikskadeersättningen från trafikförsäkringen avser person-
skadeersättning. 

14 VTI rapport 561 

http://www.forsakringsforbundet.se/


 

från trafikförsäkringen för den del av kostnaden som inte ersätts genom exempelvis 
försäkringskassan eller sjuklön från arbetsgivaren.  

Ideell skada i samband med personskada täcks i allmänhet endast genom trafikför-
säkringen. Akutvård täcks inte av trafikförsäkringen medan rehabilitering och 
assistans/bostadsanpassning täcks till viss del. De försäkringssystem som är inblandade 
är socialförsäkringssystemet, arbetsmarknads- och privata olycksfallsförsäkringar och 
ingen av dessa försäkringar, liksom samhället i övrigt, kan utöva regress mot trafik-
försäkringen.8 De materiella skadorna täcks i vissa fall av trafikförsäkringen men i 
andra fall kan de ersättas genom vagnskadegaranti, vagnskadeförsäkring eller 
hemförsäkring. Den motorfordonsförsäkring (delkasko och vagnskada) som betalas 
utöver trafikförsäkringen är frivillig och hänförs både till vägtrafikolyckor och 
exempelvis stöld och brand.  

Ett sätt att påverka samhällskostnaderna i samband med en trafikolycka är att, som 
diskuteras, införa regressrätt för det allmänna. Det skulle ge det allmänna rätt att kräva 
trafikförsäkringen på samhällets utgifter i samband med en trafikskada. Det innebär i sin 
tur att kostnaderna läggs på trafikkollektivet som orsakat dem. En fördel är att en 
utvidgad trafikförsäkring skulle ge avlastning för den offentliga budgeten i form av 
exempelvis skattesänkningar. En nackdel med att införa regressrätt är att trafikför-
säkringen troligen blir dyrare vilket också skulle resultera i en betydligt högre 
försäkringspremie. Men, även om samhällskostnaden minskar, leder det ur preventiv 
synpunkt ”enbart” till ett monetärt kostnadsskifte från det allmänna till trafikkollektivet. 
Att införa regressrätt för det allmänna ger alltså ingen direkt preventiv- eller moral-
bildande effekt för den enskilde. Det innebär att olycksrisken inte påverkas i någon 
större utsträckning och de ickemonetära samhällskostnaderna, exempelvis allvarliga 
skador och dödsfall, i samband med olycka kvarstår. En kraftigt höjd premiekostnad 
kan också leda till en viss risk att fler kör oförsäkrade, vilket är en tendens som visats i 
andra länder. Det kan även leda till att allt färre väljer att köpa bil eftersom kostnaderna 
blir för höga. En slutsats är att möjligheterna att påverka sin försäkringspremie torde bli 
ännu viktigare om regressrätten införs. 

En ytterligare orsak till den höga samhällskostnaden är att den enskilde individen inte 
fullt ut bär kostnaden för sitt agerande i trafiken i och med att samhället och/eller hela 
gruppen försäkringstagare står för kostnaden när en olycka inträffar. Samhällskostnaden 
och kostnaden för gruppen försäkringstagare skulle minska om man kunde låta indivi-
den ta större ansvar för sitt agerande i trafiken genom individbaserade premier. En mer 
individbaserad premie, i vilken trafikanternas risker bättre identifieras, minskar sanno-
likt också försäkringsbolagens egna kostnader på sikt. Genom att, med hjälp av 
försäkringspremien, belöna önskvärt beteende kan det bidra till att öka trafiksäkerheten. 
Ett minskat antal olyckor och reducerade kostnader går ”hand i hand”. En säkrare trafik 
är en samhällsvinst både i termer av pengar och liv. Kostnaderna för att erbjuda ett 
användarbaserat försäkringssystem kommer att minska i takt med att de flesta nya bilar 
som produceras har GPS-utrusning, åtminstone som tillval. Detta ger en möjlighet att 
utarbeta en konkurrenskraftig försäkringsprodukt som är färdig att erbjudas när den 
befintliga fordonsparken med GPS-utrustning ökat tillräckligt. 

                                                 
8 Försäkringsföreningen, www.forsakringsforeningen.com samt Strömbäck et al., Trafikskadelagen och 
andra ersättningssystem vid olyckor. 

VTI rapport 561 15 

http://www.forsakringsforeningen.com/


 

3 Genomsnittlig kostnad för bilförsäkringar i olika länder9 
Bilförsäkringspremien varierar kraftigt både inom och mellan olika länder. Det beror till 
största delen på att försäkringsprodukten inte är homogen eftersom försäkringarna 
exempelvis skiljer sig åt i vad som klassas som obligatoriskt och vad som klassas som 
frivilligt. En annan orsak är att vårdkostnader i samband med trafikskada i vissa länder 
täcks av samhället medan försäkringen täcker kostnaden i andra länder. Det leder till att 
försäkringspremien tenderar att variera kraftigt mellan olika länder beroende hur stor 
del av kostnaden som läggs på samhället och andra försäkringar. Försäkringsbolagens 
typ av kunder påverkar även premieskillnaderna. Om majoriteten av kundgrupperna bor 
i storstäder eller i andra högriskområden blir den genomsnittliga premien naturligt högre 
i bolaget än om majoriteten av kunderna är etablerade på landsorten eller i något annat 
lågriskklassat område.  

Statistiken över genomsnittspremierna nedan baseras på ett lands totala försäkring för 
tredje part (Motor Third Part Liability, MTPL), som motsvarar den svenska trafikför-
säkringen, delat med fordonsbeståndet10 i respektive land. Detta ger alltså ingen bild av 
den genomsnittliga försäkringspremien för personbilar utan ett genomsnitt för landets 
alla fordon. Genomsnittet för Sydafrika och USA baseras däremot enbart på personbilar 
men genomsnittet baseras på både obligatorisk och frivillig försäkring vilket är en 
anledning till att siffrorna för dessa länder är högre.11

 
Tabell 2  Genomsnittlig premie på årsbasis i olika länder. 

 Genomsnittlig 
MTPL-premie 

Danmark 2 100 

England 2 500 

Holland 2 400   

Irland ---- 

Kanada ---- 

Sydafrika* 6 800–10 900 

Sverige 1 500 

USA* 7 500 

Källa: Swiss Re.* Sydafrikas genomsnittliga premie är hämtad från försäkringsbolaget Nedbanks och 
USA:s genomsnitt är hämtat från the National Association of Insurance. Irland och Kanada har inget 
beräknat genomsnitt för landet som helhet. 

I Danmark sträcker sig försäkringskostnaden upp till 20 000 DKK (ca 25 000 SEK) för 
en yngre förare med en medelstor begagnad bil.12 För unga förare i England kostar 
premien mellan £1 500 och £2 000 per år vilket motsvarar ungefär 21 000–28 000 SEK.  

                                                 
9 Notera att de flesta länder inte har beräknat genomsnitt för en bilförsäkringspremie för landet som 
helhet. De siffror som finns tillgängliga baseras på försäkringsbolagens egna uppskattningar vilket leder 
till att genomsnittspremien varierar beroende på vilket försäkringsbolag som beräknat genomsnittet. 
Variationen beror bland annat på att försäkringsbolagen har majoriteten av sina kundgrupper i olika 
områden.  
10 Fordonsbeståndet har delats upp på personbilar, motorcyklar och övriga fordon. 
11 Genomsnittet för USA och Sydafrika är hämtat från försäkringsbolag medan genomsnittet för de 
europeiska länderna beräknats av Swiss Re. 
12 www.Topdanmark.dk. 
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Kanada har en kraftig variation i den genomsnittliga premien och räknar genomsnittet 
per provins istället för landet som helhet. Det beror på att försäkringarna skiljer sig åt 
mellan provinserna i vad som är obligatorisk- och frivillig försäkring. I British 
Colombia är genomsnittet $1 325 (ca 9 300 SEK) medan premien kostar nästan det 
dubbla, $2 384 (ca 16 600 SEK) i Ontario. Anledningen till att premien varierar är i 
huvudsak att Ontario klassas som ett högre riskområde jämfört med British Colombia.13  

I Sydafrika är bland annat bilstölder mycket vanliga vilket reflekteras i genomsnitts-
premien. I vissa högriskområden är premien betydligt högre än vad som visas i tabellen. 
Kostnader för trafikolyckor för tredje part täcks inte av försäkringen, vilket det gör i 
många länder. Dessa kostnader täcks istället av the Road Accident Fund som finansieras 
med hjälp av en särskild skatt som läggs på bensinen.14 Tabellen visar ett genomsnitt av 
Sydafrikas Pay-Per-K-Coverage. I genomsnittet ingår både den obligatoriska (fasta) 
delen och den frivilliga (rörliga) delen i försäkringen. (Se vidare under avsnitt fyra.) 

I Sverige är kostnaden för fordonsförsäkring lägre än i många andra länder. Det beror 
till stor del på, som tidigare nämnts, att trafikförsäkringen endast täcker en del av 
kostnaderna för trafikskada och att ingen regress utövas. 

USA har liksom Kanada en kraftig variation i premiepriset. I New Jersey kostar en 
genomsnittlig premie $1 365 (ca 9 600 SEK) medan kostnaden i Wisconsin är mindre 
än hälften, $693 (ca 4 800). Unga förare (16–19 år) kan få rabatt på sin försäkrings-
premie genom exempelvis bra betyg och uppvisande av ett visst antal kör-
lektioner15. En ung kvinnlig försäkringstagare som kör en Honda 2000 kan räkna 
med en premie på $900 (ca 7 000 SEK). Om olyckan är framme kan premien mer 
än fördubblas, premien tredubblas om föraren dessutom får en fortkörningsbot. En 
ung manlig förares premiekostnad är omkring $1 000 (ca 8 000 SEK) och om en 
olycka inträffar kan premien mer än fördubblas. I kombination med fortkörnings-
böter kan premien i det närmaste fyrdubblas.16En kraftig premiehöjning i samband 
med olycka eller fortkörning gäller alla åldersgrupper i USA och dessa faktorer 
påverkar även premien i övriga länder, men inte i samma utsträckning.  

En slutsats är att det är svårt att få en klar bild över ett lands genomsnittliga bilförsäk-
ringspremie eftersom genomsnittet inte alltid beräknas konsekvent. Anledningen är att 
en del genomsnittspremier som redovisas är baserade på kostnadsförslag som görs via 
Internet och en del baserar sig på det pris som konsumenten faktiskt betalar. Vissa 
beräkningar kan kritiseras för att inte använda representativa stickprov eftersom ingen 
åtskillnad görs mellan fordonsslag och/eller den obligatoriska och den frivilliga delen i 
försäkringen.  

                                                 
13 Consumers’ Association of Canada, National Study of Automobile Insurance Rates. 
14 Tyron T. Insurance Broker, Nedbank. E-post. 
15 För att få körkort krävs enlig lag (Graduated Driver Licencing law) att man kör 50 timmar med en 
erfaren förare, genom att istället ta en formell kurs ges ofta en rabatt upp till 10 % på premien. 
16Your guide to understanding insurance. www.rmiia.org. 
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4 Pay-As-You-Drive (PAYD) – pilotstudier  
Körsträcka är en faktor som är korrelerad med olycksrisken, ju längre sträcka som körs 
desto större riskexponering. Kritiseringen av premieargumentet sträcka är den 
vanligaste fokuseringen i den forskning som berör användarbaserade bilförsäkringar. 
Det internationella samlingsnamnet för dessa försäkringsstudier är Pay-As-You-Drive 
(PAYD) och syftet är att föraren ”betalar för sitt körsätt” i termer av sträcka. PAYD-
premier är fortfarande differentierade på traditionella faktorer som förarhistorik, ålder, 
kön, bostadsort och fordonstyp. Men dessutom fångas risken i termer av sträcka och 
därmed betalar högriskföraren mer än lågriskföraren. PAYD ger försäkringstagaren 
möjlighet att själv påverka premiens storlek: Ju mindre man kör desto lägre premie-
kostnad och vice versa.  

Nedan följer en sammanfattning av aktuella PAYD-projekt och befintliga försäkrings-
produkter. Tyngdpunkten ligger på vilken sorts differentiering som används vid 
respektive försäkringsbolag när premien prissätts samt vilka förare som erbjuds PAYD. 

 
4.1 Polis Direct (Holland) 
Polis Direct är ett försäkringsbolag i Holland som introducerade försäkringsprodukten 
Kilometre Policy i november 2004. Denna försäkringsform ger förarna möjlighet att 
betala avståndsbaserade premier enligt faktiskt antal kilometer. Kravet för att teckna 
försäkring är att bilisten ska vara minst 24 år och ha en bil vars nypris inte överstiger 
€42 000 samt att körsträckan är mindre än 40 000 kilometer per år.  

Försäkringsbolaget använder kilometerbaserade premier som beräknas genom att dela 
försäkringstagarens nuvarande premie med maximalt antal förväntade kilometer på 
årsbasis. Det innebär att en bilist som betalar €500 och som förväntas köra maximalt 
20 000 kilometer betalar €0,025 per kilometer (€500/20 000km = €0,025). Om en bilist 
istället betalar €1 000 för maximalt 25 000 förväntade kilometer betalar denne €0,04 per 
kilometer (€1 000/25 000km = €0,04). Kostnaden per kilometer blir alltså högre ju 
längre bilisten förväntas köra. Detta innebär att förare som kör längre sträckor, och som 
utsätts för större riskexponering, betalar mer eftersom han/hon är, som tidigare nämnts, 
dyrare att försäkra. 

 
4.1.1 Premieberäkning 
Deltagarna betalar in en förskottspremie som är 90 procent av den nuvarande premien. 
Det innebär att en bilist som betalar en premieavgift på €500 i själva verket betalar 
€450. I slutet av försäkringsperioden justeras premien, om bilisten kört en kortare 
sträcka än förväntat erhålls rabatt och om bilisten kört en längre sträcka än förväntat 
genomförs en tilläggsbetalning17 Antal kilometer baseras på vägmätarinställningen som 
läses av vid årliga fordonsinspektioner. Kilometerdata lagras sedan i fordonsregistrets 
databas. Efter första året beräknas förskottspremien på genomsnittligt kilometerantal per 
år. 

För att förtydliga resonemanget illustreras ett exempel för en bilist vars nuvarande 
premie, med fast avståndskategori, tillåter maximalt 20 000 km per år till en premie-
kostnad av €500. 

 

                                                 
17 www.kilometerpolis.nl. 
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Nuvarande premie:  Kostar €500 och försäkringen täcker upp till 20 000 km. Detta är 
försäkringstagarens ”standardpremie” som differentieras på generella faktorer 
som ålder, kön, bostadsort osv. Den nuvarande premien används för att 
beräkna avgiften per km. 

Avgift per km:    €500/20 000km = € 0,025. 

Förskottspremie: Denna del betalas in i förskott vid varje försäkringsperiod. Förskottspremien 
utgör 90 procent av förarens nuvarande premie; €500*0,90 % = €450. 
Förskottspremien ger alltså 10 procent i rabatt på nuvarande premie för att 
locka till sig försäkringstagare. I slutet av försäkringsperioden sker en 
justering av premien. Justeringen innebär att försäkringstagaren får ytterligare 
rabatt alternativt betalar in extra beroende på faktiskt antal kilometer under 
perioden. 

 
Tabell 3  Premieberäkning. 

Kostnad  
per km 

Faktiskt körda 
km 

 Årlig premie +/- på förskotts-
premien (€450) 

0,025 

0,025 

0,025 

14 000 

20 000 

22 000  

350 

500 

550 

 -100 

 + 50 

 + 100 

 Notera: (+) innebär tillägg på förskottspremien, (-)  innebär rabatt på förskottspremien. 

Om försäkringstagaren åker 14 000 km erhålls ytterligare €100 i rabatt eftersom den årliga premien 
blir €0,025*14 000km = €350. Förskottspremien kostar €450 och den faktiska sträckan kostar €350 
vilket ger en besparing på €100. Denna premieberäkning ger en total besparing på sammanlagt €150 
eftersom försäkringstagaren får tillbaka €100 på förskottspremien samt att förskottspremien 
ursprungligen kostade €50 mindre än den nuvarande premien. 

Om man istället kör 20 000 km blir den årliga premien €0,025*20 000km = €500. Försäkringstagaren 
betalar alltså ett tillägg på €50, (€500 - €450 = €50) i slutet av försäkringsperioden, vilket resulterar i 
samma kostnad som standardpremien. Det innebär att försäkringstagaren inte kommer upp i sin 
nuvarande premiekostad förrän han/hon fullt ut utnyttjar maximalt antal kilometrar för perioden. 

Om försäkringstagaren överskrider max antal kilometer och kör exempelvis 22 000 km blir 
kostnaden 0,025*22 000km = €550. Detta leder till att han/hon betalar in ytterligare €100 utöver 
förskottspremien på €450. 

Polis Direct är ett resultat av tre års forskning och utveckling av TNO INRO research 
organization, med hjälp av statliga myndigheter, privata försäkringsbolag och VTPI 
(Victoria Transport Policy Institute). Den Holländska regeringen stödjer PAYD i syfte 
att minska trafikstockning, olyckor och föroreningar i samband med fordonstrafik. Man 
menar att PAYD ger incitament att köra kortare sträckor eftersom försäkringstagaren 
vill sänka premiekostnaden. Detta påverkar i sin tur trafiken genom reducerad 
trafikstockning, olycksrisk samt fordonsutsläpp.18  

                                                 
18 Se exempelvis Litman, T., Distance-Based Vehicle Insurance As A TDM Strategy. 

VTI rapport 561 19 



 

4.2 Nedbank Pay Per K Coverage (Sydafrika)  
Nedbank och Hollard är två av Sydafrikas större försäkringsbolag som tillsammans 
erbjuder bilförsäkring baserad på hur många kilometer som körs per månad. Produkten 
kallas Nedbank Pay Per K Coverage (PPK) och konceptet bygger på att ju mindre man 
kör desto mer pengar sparar man i termer av premien. Till skillnad från den vanliga 
riskprofilen (ålder, kön, bostadsort, typ av fordon och säkerhetsutrustning i fordonet) så 
är det antal kilometrar per månad som bestämmer premien.  

PPK är kopplat till ett kort, Nedfleet, som används för betalning i samband med 
tankning. Kortet fungerar som nyckel i försäkringspaketet, varje gång bilen tankas och 
föraren betalar med kortet fyller personalen på bensinstationen i ett formulär som 
skickas till Nedfleet. Först när kilometertalet rapporterats in ersätts bensinstationen för 
bensinen. Nedfleet skickar i sin tur en sammanställning för varje klient per månad till 
Nedbank. Skillnaden mellan ingående och utgående vägmätarinställning räknas ut och 
därefter beräknas premien.19  

Denna försäkring riktas främst till bilister som kör kortare sträckor, Nedbank menar att 
denna försäkring är idealisk för bilister i åldersgruppen 30 till 65. Försäkringstagaren 
bör köra mindre än 1 600 kilometer per månad. De bilister som reser mer än 1 600 km i 
månaden, eller 20 000 km per år, får i vissa fall betala högre premier än sin vanliga 
standardpremie. Kravet är dock att bilisten är minst 25 år och att fordonet inte är äldre 
än 10 år.20   

Genom att göra en ”on-line quote” på Nedbanks hemsida kan man bilda sig en 
uppfattning hur premien ser ut. Nedan (tabell 3) följer premier för fyra fiktiva individer 
i olika åldrar som kör i genomsnitt 10 000 respektive 20 000 km per år (833 respektive 
1 667 km per månad). Alla kör en Ford Focus (2.0L, 2001) och samma sorts säkerhets-
utrusning antas ingå i bilen. Det totala värdet på bilen uppskattas till R104 250 
(Sydafrikanska rand) vilket motsvarar ungefär 118 000 kr21. Individerna antas bo i 
samma område i Johannesburg samt att de har haft körkort sedan 18 års ålder.  

 
Tabell 4  PPK-premier baserade på 10 000 respektive 20 000 km per år. 

 Kvinna 50 år 

10’ km/år       20’km/år 

Man 50 år 

10’ km/år 20’km/år 

Kvinna 25 år 

10’ km/år   20’km/år 

Man 25 år 

10’ km/år   20’km/år 

Månadspremie fast 180.58 180.58 170.82 170.82 210.62 210.62 235.94 235.94 

Kostnad per km 0.18 0.18 0.17 0.17 0.24 0.24 0.31 0.31 

Månadspremie rörlig 74.88 225 70.72 212.5 99.84 300 128.96 387.5 

Fast + rörlig premie 255.46 405.58 241.54 383.32 310.46 510.62 364.9 623.44 

SASRIA 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

Administrationskostnad 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Total månadspremie R 77.26 R427.38 R263.34 R405.12 R332.26 R532.42 R386.7 R645.24 

Notera R1 (Rand) = 1.14 SEK vid beräkningen 

 

                                                 
19 Tyron, T., Insurance Broker Nedband Personlig e-post. 
20 www.nedbank.za. 
21 Den sydafrikanska valutan har en tendens att fluktuera en del. Vid beräkningen stod valutan i  
R1,14 per SEK. 
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Premien inkluderar en fast månadskostnad som är densamma oavsett sträcka, denna 
del är obligatorisk och betalas varje månad även om fordonet inte används. Den rörliga 
delen påverkas av hur frekvent fordonet används, om fordonet inte används under 
perioden blir denna kostnad noll. Både den fasta delen och den rörliga delen i premien 
baseras på den klassiska riskprofilen som i det här fallet är ålder, kön, bostadsort, 
civilstånd, antal år med körkort samt säkerhetsutrustning i bilen. Det ingår även en 
kostnad för administration och SASRIA22 som är densamma för alla individer oavsett 
risktyp.  

 
4.3 Aryeh och PAZ (Israel) 
PAZ och Aryeh är det största olje- respektive försäkringsbolaget i Israel. De erbjuder ett 
automatiskt betal- och kontrollsystem och kilometerdata mäts i samband med tankning. 
Med hjälp av en trådlös sändare i fordonet, som läser av vägmätarinställningen, och en 
mottagare i bränslepumpen förs kilometerdata till företagets centraldator. Systemet har 
funnits sedan 1987 men det är först under senare år som försäkringsbolaget nyttjat 
möjligheten att mäta kilometertalet vid premieberäkningen. Omkring 200 000 fordon, 
vilket är ungefär 15 % av alla fordon i landet och en stor del av företags- och myndig-
hetsfordonen har utrustningen installerad. Försäkringen och premieberäkningen 
fungerar på liknande sätt som Nedbank Pay Per K i Sydafrika ovan23. 

 
4.4 Norwich Union PAYD Pilot Project (Storbritannien) 
Norwich-Union (NU) är Storbritanniens största försäkringsbolag som under 2003 
påbörjade ett tvåårigt projekt med försäkringspremier som prissätts med PAYD-
metoder. Syftet är att utarbeta en försäkring som är baserad på individen istället för 
grupptillhörigheten. Projektet involverar ungefär 5 000 fordon och redan innan NU 
officiellt annonserat projektet hade 6 000 bilister anmält sitt intresse. PAYD vänder sig 
främst till de bilister som kör kortare sträckor och som inte använder sin bil nattetid. 
Denna försäkringsform ska ge försäkringstagaren större möjlighet till att påverka 
kostnaden för sin försäkring genom att påverka de faktorer som avgör premiens storlek.  

Initialt var kravet att föraren skulle vara minst 24 år men NU har efter påtryckningar 
utökat studien med 1 500 bilister i åldrarna 18–23. Denna grupp ska enligt NU spara 
upp till 30 % per år av sin premie genom att bland annat köra kortare sträckor och 
genom att undvika att använda fordonet nattetid. Enlig NU är den höga försäkrings-
kostnaden en bidragande orsak till att 1 av 20 unga bilister kör utan försäkring. Detta 
problem hoppas försäkringsbolaget ska minska med hjälp av PAYD-försäkringar.24

Premien baseras på traditionell riskklassificering men skillnaden är att man tar hänsyn 
till faktisk sträcka, tid på dygnet samt var fordonet färdas geografiskt när premien 
beräknas. NU bygger sin dygnsdifferentiering på statistik som visat att individer, främst 
i åldersgruppen 18–23, mer sannolikt är involverade i olyckor mellan 23:00 och 06:00. 
Det är även större risk att olyckor i denna ålderskategori leder till allvarliga person-
skador och dödsfall. Genom att ta hänsyn till var fordonet färdas undviks exempelvis 

                                                 
22 South African Special Risks Insurance Association (SASRIA), för att täcka risker av olika slag (i 
Sydafrika) som upplopp och politiska oroligheter osv. Källa: www.santam.co.za. 
23 Litman, T, Director VTPI. E-post.  
24 www.norwichunion.com/PAYD. 
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problemet att försäkringstagaren uppger en felaktig bostadsort för att erhålla en lägre 
försäkringskostnad eftersom premien baseras på var fordonet vanligtvis framförs. 25

Premien debiteras månadsvis och består av en fast och en rörlig del, räkningen 
specificerar var bilen färdats och hur långt den körts. Den fasta kostnaden ska täcka den 
riskexponering fordonet utsätts för när det inte används, exempelvis stöld och skade-
görelse. Den rörliga delen innehåller en avgift per mile som klassificeras individuellt 
och som är beroende när på dygnet fordonet används. Kostnaden för att köra på ”dagen” 
(06:00–23:00) är lägre än kostnaden för att köra nattetid (23:00–06:00), (tabell 5). 

 
Tabell 5  Kostnad per mile. 

Miles per månad Nattetid (23:00–06:00) Dagtid (06:00–23:00) 

100–500 £1 Från 6 pence 

Över 500  £1 Från 4 pence 

Det ingår 100 kostnadsfria miles (160 km) per månad i premien och dessa miles gäller 
endast under dagtid då risken att en olycka inträffar statistiskt sett är lägre. Notera att 
NU, till skillnad från andra försäkringsbolag, sänker sin kilometerkostnad när sträckan 
ökar.  

Enheten som installeras i bilen är ungefär lika stor som en videokassett och den 
installeras på passagerarsidan. Det sitter även en liten antenn på insidan av bilen som 
fastställer fordonets position med hjälp av GPS och via en mobiltelefonsignal sänds 
kördata till Norwich Union. Enheten kopplas till batteriet för strömtillförsel och 
tändningen för att mäta starten och slutet på varje färd. Utrustningen är designad för att 
mäta antalet miles när bilen är igång och påverkar därför inte batteriet när bilen är 
avstängd och enheten ska inte påverka bilens normala prestanda. Installationen kostar 
kunden initialt £199 men försäkringsbolaget har haft olika kampanjer, med bland annat 
fri installation, för att locka till sig fler försäkringstagare. 26

Viss kritik har riktats mot NU och deras GPS-system, man menar att systemet fungerar 
som övervakning och att det finns risk att den personliga integriteten kränks.27

 
4.5 Progressive (USA)  
Progressive är USA:s tredje största bolag som tillhandahåller bilförsäkringar. I augusti 
2004 startades ett pilotprogram, TripSense, i Minnesota där 5 000 bilister erbjöds en 
användarbaserad försäkringspremie. Syftet är att säkrare förare och förare som kör 
kortare sträckor ska betala mindre för sin premie. En skillnad mellan TripSense och 
andra pilotprojekt är att mycket av det manuella arbetet hanteras av deltagaren i 
projektet. 

Premierabatten är baserad på hur mycket, hur fort och när försäkringstagaren kör. Man 
mäter bland annat antalet låg-, medium- och högriskmiles som körs per år. Tabellen 
nedan visar vilka tider på dygnet som klassas som mer eller mindre riskfylld. Premien 
blir beroende av vilken tid på dygnet försäkringstagaren färdas mest (tabell 6). 

                                                 
25 Norwich Union E-post.  
26 PAYD. www.norwichunion.com. 
27 Litman.T E-post. 
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Tabell 6  Hög-, Medium och lågrisk miles. 

 Veckodag Helg 

12 am–4 am H H 

4 am–6 am M M 

6 am–9 am M L 

9 am–3 pm L L 

6 pm–9 pm L L 

9 pm–12am M M 

H = hög risk, M = medium risk och L = låg risk 

 

Utrustningen som används i fordonet, TripSensor, mäter hur många procent av tiden 
fordonet färdas över 75 mph (ca 120 km/h). Enheten kan däremot inte mäta hur ofta 
föraren överskrider hastigheten.  

Rabatten kan delas upp i tre delar: användarfrekvens, säkerhet och kördata. Användar-
frekvensen kan ge en rabatt från 0–15 procent och baseras på antal låg-, medium- och 
högriskmiles. Rabatten startar på 15 % och minskar med 0,00085 procent för varje 
lågriskmile, 0,00125 procent för varje mediumriskmile och 0,007 procent för varje 
högriskmile som körs varje år. Säkerheten baseras på hastigheten (tabell 7).  

 
Tabell 7  Justering av försäkringspremien beroende på hastigheten. 

% av körtid över 75 mph Justering av 
rabatten (%) 

Mindre än 0,1 5 

0,1–0,75 0 

Mer än 0,75 -5 

 

Genom att koppla ur TripSensor ur fordonet och istället koppla enheten till sin PC kan 
försäkringstagaren själv kontrollera eventuella rabatter med hjälp av mjukvaran som 
följer med i försäkringspaketet. Deltagaren måste själv sända kördata till Progressive 
och huruvida kördata skickas till Progressive eller inte är valfritt. Deltagaren får som 
lockbete ytterligare 5 procents rabatt på premien genom att skicka in kördata till 
försäkringsbolaget. Beroende på körsättet erhåller försäkringstagaren slutligen  
0–25 procent i premierabatt. 

Kravet för att delta i pilotprojektet är att föraren har en försäkring som tecknats via 
telefon eller on-line samt att fordonet inte är äldre än från 1996 av teniska skäl. 
TripSensor måste vara installerad i fordonet 95 procent av tiden för att eventuella 
rabatter ska gälla. Genom att koppla in enheten till bilens OBD II port mäts: 
starttid, sluttid, antal miles, varaktighet, antal aggressiva inbromsningar och 
accelerationer, hastighet (var 10:e sekund) samt tid och datum varje gång 
TripSensor kopplas i eller ur OBD II porten.  
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När, hur mycket samt även hur fort bilisten kör bestämmer den erhållna rabatten 
vid nyteckning. Övrig information används inte för att beräkna premien utan 
Progressive använder dessa data för att kunna utläsa samband vid framtida olyckor.28  

 
4.6 Aviva (Kanada) 
Aviva startade ett pilotprojekt, Autograph, med 5000 testförare i början av 2005 i 
Ontario, Canada. Pilotprojektet fungerar på samma sätt som Progressives TripSense-
projekt genom att det syftar till att belöna ansvarsfulla förare med lägre försäkrings-
premier.  

Autograph genomfördes initialt av Progressive i Houston under 1998 och projektet 
utökades 1999 till Texas. Studien var vid denna tidpunkt unik i försäkringsbranschen 
genom att man använde sig av GPS-teknik. Progressive hävdade att användarbaserade 
försäkringar var teknologiskt genomförbara och attraktiva bland deltagarna som i 
genomsnitt sparade 25 procent med den nya försäkringen. Omkostnaderna blev dock 
höga för Progressive eftersom GPS-tekniken inte var särskilt utbredd och för att 
försäkringsbolaget stod för all installation av utrustningen i testbilarna.  

Avivas Autograph-studie baseras däremot inte på GPS utan använder sig av samma 
teknologi som Progressives nuvarande pilotprojekt TripSense. Premien påverkas av 
antal kilometer, hastighet och vilken tid på dygnet fordonet används. Kraven för att 
delta är att föraren kör mindre än 20 000 km per år, att fordonet inte används nattetid 
(0.00–06.00) samt att fordonet inte är av äldre årsmodell än 1996. För att ladda ner 
kördata och skicka informationen till Aviva krävs även att man har Windows XP eller 
2000. 

 
4.7 General Motors and OnStar (USA) 
Sedan mitten av 2004 erbjuder General Motors Acceptance Corporation (GMAC) 
Insurance tillsammans med dotterbolaget OnStar, kilometerbaserade rabatter till vissa 
försäkringstagare i ett begränsat antal delstater.29 OnStar är ett sattelit navigations-
system som är installerat i många GM-bilar och har mer än två miljoner abonnenter i 
USA. Systemet är ledande inom telekommunikation och det bygger på GPS för att 
länka fordonet och föraren till OnStar Center. OnStar är fabriksinstallerat och kan 
endast erhållas som tillval när man köper en ny GM-bil. Alternativet är att köpa en 
begagnad bil som redan har systemet installerat eftersom detta inte kan göras av en 
återförsäljare.  

Rapporteringen av antal kilometer sker automatiskt via fordonets vägmätare i början 
och slutet av försäkringsperioden. Bilister som kör mellan 1–2 500 miles  
(1,6–4 000 km) per år erhåller en försäkringspremie med 40 procents rabatt, ju kortare 
sträcka ju mer rabatt (tabell 7).30  

                                                 
28 www.tripsense.progressive.com. 
29 Tillgänglig i Arizona, Indiana, Illinois och Pennsylvania. 
30 Litman, T. Pay As You Drive vehicle insurance (2005). E-post. 

24 VTI rapport 561 



 

 
Tabell 8  Förväntade rabatter på premien i olika avståndskategorier. 

Miles 

(1 mile =1,62 km) 

Premierabatt 
(%) 

1–2 500 40 

2 501–5 000 33 

5 001–7 500 28 

7 501–10 000 20 

10 001–12 500 11 

12 501–15 000 5 

15 001–99 999 0 

 
4.8 North Texas Pilot project (USA) 
The North Central Texas Council of Governments (NCTCOG) implementerade en 
pilotstudie under hösten 2005 och studien beräknas pågå till april 2007. Ett försäkrings-
bolag kommer tillsammans med The Regional Transportation Council (RTC) att 
erbjuda kilometerbaserade premier för att tillhandahålla en mer individbaserad 
fordonsförsäkring.  

Projektet är indelat i två faser: den första fasen utgjordes av en informationsbaserad 
utvärdering som baserads på existerande data31 för att mäta sambandet mellan faktisk 
sträcka och riskexponering. Fas ett avslutades i november 2005 och den generella 
slutsatsen var att fordon som körs mindre har färre skadeanmälningar.32

I den andra fasen hoppas projektledningen kunna expandera och bekräfta resultaten från 
fas ett. Dessutom vill man undersöka konsumenternas respons till ett körsätt som 
initierar en lägre premie. Syftet är att kvantifiera reduceringen i antal fordonskilometrar 
och eventuella förändringar i körbeteendet som resulterar ur att försäkringspremier 
prissätts med PAYD. Målet är att undersöka om bilister faktiskt minskar körsträckan 
med PAYD-försäkring och vilken effekt denna minskning har på Texas atmosfär.33

 
4.9 PAYD (Japan) 
Försäkringsbolaget Aioi erbjuder sedan juli 2005 en PAYD-försäkring för unga förare 
som använder sig av ett GPS-baserat system från Toyota. Systemet baseras på mobil-
telefoni för att bland annat lokalisera fordonets position och status. Kördata sänds direkt 
från bilens ”On-Board Terminal” till Aioi genom ITS-teknologi. Premien debiteras per 
månad och består av en fast baspremie och en rörlig kilometerpremie som baseras på 
faktisk körsträcka.34

 

                                                 
31 Data och statistiska analys för att mäta korrelationen mellan fordonskm och antal skadeanmälningar 
genomfördes av Progressive Insurance. 
32 NCTCOG & Progressive Insurance, Texas Mileage Study: Relationship Between Annual Mileage and 
Insurance Losses (2005). 
33 Rees, C. Senior Transportation Planner, North Central Texas Council of Governments. E-post.  
34 Annual report Aioi Insurance 2005. http://www.ioi-sonpo.co.jp/en/corp_philosophy.html.  
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4.10 iPAID pilot program (Nordamerika & Storbritannien) 
Intelligent Mechatronic System Inc. (IMS) lanserar sig som världsledaren inom 
användarbaserade försäkringar och introducerar ett pilotprogram, iPAID, i Nordamerika 
och Storbritannien under mars 2006. Projektet kommer att pågå under ett år med syfte 
att utvärdera effektiviteten med användarbaserade försäkringsprogram vad gäller 
trafiksäkerhet, potentiella premiebesparingar, förmåga att minska trängsel och 
fordonsrelaterade utsläpp. 

iPAID är ett GPS-baserat system för användarbaserade försäkringar och utrustningen 
mäter när, var, hur långt, fort och hur aggressivt ett fordon framförs. Informationen 
samlas via GPS-satteliter och lagras i iPAID via ett USB-minne. Resultaten granskas 
genom att USB-minnet tas ur enheten i bilen och sätts i en USB-port i en PC. Data 
krypters sedan och laddas till iPAID-servern där data genereras till körrapporter, kartor 
och användarinformation. Deltagaren har genom sitt personliga användarkonto åtkomst 
till sin körinformation via projektets webbsida.35

                                                 
35 Announces Usage Based Insurance Pilot Program for Media, www.intellimec.com. 
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5 Pay-As-You-Speed (PAYS) – pilotprojekt 
Hastighet är, som tidigare nämnts, ytterligare en signifikant olycksfaktor och påverkar 
även ur allvarligt utfallet blir till följd av en olycka. De försäkringsstudier som kopplar 
premieberäkningen till hastighet kallas Pay-As-You-Speed (PAYS) och kan ses en 
förgrening till PAYD. Nedan följer en sammanfattning av aktuella PAYS-projekt. 
Tyngdpunkten ligger även här på vilken differentiering som används vid premiepris-
sättning samt vilka förare som erbjuds PAYS. Fältförsök har visat att ekonomiska 
incitament påverkar bilisternas faktiska beteende i trafiken – även i praktiken. Genom 
att hålla individens beteende i fokus hanteras den asymmetriska informationen i ett 
försäkringsavtal. Via frivilliga förarstöd görs föraren uppmärksam på eventuella hastig-
hetsöverträdelser och därmed hanteras det negativa urvalet genom självselektering. Den 
moraliska påfrestningen hanteras sedan genom att storleken på försäkringspremien 
progressivt påverkas av antalet hastighetsöverträdelser. 

 
5.1 Intelligent Speed Adaption (Sverige) 
Intelligent Speed Adaption (ISA) står för Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet. 
ISA består av en rad olika tekniska hjälpmedel som ska bidra till att trafikanten håller 
gällande hastighet. Vägverket har finansierat storskaliga försök där olika metoder 
provats för att nyttja GPS och digitala kartor med syfte att påverka förarnas 
hastighetsval. De ISA-system som finns är: 

• Varnande system: om hastighetsgränsen överträds varnas föraren med en 
ljudsignal och en blinkande lampa 

• Informerande system: fungerar som det varnande systemet och dessutom visar 
en display gällande hastighet 

• Stödjande system: förutom en display som visar gällande hastighet påverkas 
också gaspedalen genom vibration eller mottryck om hastigheten överskrids. 
Om det är nödvändigt går det att öka hastigheten genom att ”trampa igenom” 
varningssystemet 

• System för kvalitetssäkring: ett valfritt ISA-system kompletteras med en 
utrustning som lagrar information om hastighetsöverträdelser.36 

Ett experiment med hundra bilister genomfördes under 2000–2002 i Borlänge där 
testförarna också belönades ekonomiskt förutsatt att de följde hastighetsgränserna. 
Försöket lades upp som en tänkt del i en trafikförsäkring och de förare som deltog i 
experimentet erhöll en månatlig bonus som progressivt minskade beroende på antalet 
hastighetsöverträdelser. En allvarligare överträdelse gav större avdrag än en mindre 
allvarlig. Försöket resulterade i en kraftig sänkning både av antalet fortkörningar och 
storleken på dessa. 
 

                                                 
36 ISA. Hastighetsanpassning. www.vv.se. 
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5.2 Intelligent Speed Adaption – INFATI (Danmark) 
INFATI står för INtelligent FArTIlpasning, den internationella beteckningen för dessa 
studier är Intelligent Speed Adaption37 (ISA). INFATI var det första ISA-projektet i 
Danmark som införde ”intelligent fartanpassning” och det pågick mellan juli 1998 och 
juni 2001. INFATI var ett litet projekt med endast 24 testförare som under 6 veckor och 
fungerade som en förstudie med förhoppning om ett framtida storskaligt försök.38

Syftet med projektet var att undersöka förarresponsen genom att göra föraren 
uppmärksam på hastigheten med hjälp av ISA-utrusningen i bilen. Testet var rent 
informativt och ingen monetär belöning ingick i form av exempelvis premierabatter. Det 
primära målet var att öka trafiksäkerheten med hjälp av ISA-system som hjälper bilisten 
att hålla gällande hastighetsgränser. Projektet genomfördes tillsammans med Aalborg 
Universitet och var finansierat av EU:s Mål-2 program genom Nordjyllands 
Udviklingsfond.39  

Utrusningen i bilen visade hela tiden den nuvarande hastigheten på en display i bilen. 
När bilen färdades under den aktuella hastighetsbegränsningen visade skärmen en grön 
lampa, när fordonet färdades över gällande hastighetsgräns lyste istället en röd lampa 
och en artificiell röst varnade föraren. Man registrerade bilens position med hjälp av en 
GPS-mottagare och den aktuella hastigheten kopplades med information om gällande 
hastighetsgränser i en digital hastighetskarta. När GPS-mottagaren fastlagt fordonets 
fysiska placering läste systemet in de gällande hastigheterna från den digitala kartan. 
Utifrån position och hastighet visade det sig om föraren överskred hastigheten för den 
gällande sträckan.40  

INFATI-projektet resulterade i en hastighetssänkning med 5 till 6 km/h. Denna 
hastighetsminskning motsvarar approximativt 25 % riskreduktion i vägolyckorna.41

 
5.3 Spar på farten – sikker kørsel lønner sig (Danmark) 
Spar på farten (Traffic Safe Young Car Drivers) är ett pilotprojekt som syftar till att 
belöna bilister som håller hastigheten i trafiken. Projektet vänder sig till ungdomar i 
åldern 18–24 år bosatta i Nordjyllands amt och bygger på erfarenheter från INFATI-
projektet ovan. Ambitionen är att undersöka om resultatet från INFATI-projektet kan 
överföras till unga bilister, som är den grupp som har högst olycksfrekvens på vägarna. 
Detta ska uppnås genom att undersöka om ISA-utrutsning installerad i bilarna i 
kombination med rabatt på försäkringspremien kan motivera unga bilförare att reducera 
hastigheten – och därmed reducera antal olyckor i denna åldersgrupp. Forskningen 
kommer att utreda om ekonomiska incitament kan påverka trafikbeteendet, fokus 
kommer även att ligga på framtagandet av GPS-baserade hastighetskartor. 42 Projekt-
ledningen vill även starta en debatt angående vilken roll försäkringsbolagen spelar i 

                                                 
37 Intelligent Speed Adaption (ISA) är en generell term för Intelligenta transportsystem med syfte att 
begränsa ett fordons hastighet. Genom att begränsa fordonet till gällande hastighet tillhandahåller ISA en 
av de mest effektiva strategierna till att förhindra opassande hastigheter. 
38 TRG, Traffic Safe Young Car Drivers – Experiments with Intelligent Speed Adaption. 
39 www.infati.dk. 
40 Jensen.C.S et al. The INFANTI Data A TimeCenter Technical Report. 
41 www.isaweb.be. 
42 www.isaweb.be, Traffic Safe Young Drivers. 
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trafiksäkerheten samt om det lönar sig för försäkringsbolagen att erbjuda rabatter för 
fordon utrustade med ISA-utrustning.43

Spar på farten är ett samarbetsprojekt där Aalborg Universitet, Nordjyllands landsting, 
försäkringsbolaget Topdanmark, M-tec44 och den danska færdselsstyrelsen (Danish 
Road Safety & Transport Agency) ingår.45

Projektet löper över en treårig testperiod (2005–2008) för att säkra insamlingen av en 
stor mängd empirisk data. Omkring 300 bilister väntas delta i studien och kravet för att 
medverka i projektet är att föraren är mellan 18 och 24 år, har egen bil samt att 
individen är försäkrad – alternativt tecknar en försäkring – hos Topdanmark. Beräk-
ningen av premien bygger på inrapporteringen av logdata från bilarna och en gradvis 
bonus sätts vid premieberäkningen beroende på antalet hastighetsöverträdelser. Vid 
ingen eller mycket få hastighetsöverträdelser kan försäkringsbolaget ge en premierabatt 
upp till 30 procent vilket, enligt Topdanmark, motsvarar en årlig genomsnittlig 
besparing på 5 000 DKK (ca 6 000 SEK).46

 
5.3.1 Projektutförande: experiment och förväntade svårigheter: 
1.  Vidareutveckling av utrustning och mjukvara för installation i testbilarna 
Den första generationens utrustning, som användes i INFATI-projektet, var en ”On 
Board Unit” (OBU) som matchade GPS-positionen med en digital hastighetskarta som 
lagrades i en databas i bilens utrustning. Den aktuella positionen och hastigheten skrevs 
över i logfil som analyserades i slutet av perioden. Utrustningen bestod även av en 
display som visade gällande hastighet och en artificiell röst varnade om hastigheten 
överskreds med mer än 5 km/h.47

Den andra generationens utrusning, som kommer att användas i ”Spar på farten”-
projektet, använder sig också av OBU men man ska dra nytta av både GSM- och GPRS-
kommunikation för daglig exportering av logfilerna till en server. Utrustningen 
importerar även uppdatering av hastighetskartan regelbundet. En artificiell röst varnar 
om föraren åker mer än 5 km/h över den tillåtna hastighetsgränsen. Om föraren inte 
reagerar på varningen inom 6 sekunder förlorar han/hon meritpoäng på sin premie. 

De första testerna av utrustningen gjordes under mars 2005. Man höll ett särskilt fokus 
på utvecklingen av displayfunktionen på OBU:n och nödvändiga förbättringar av den 
digitala hastighetskartan. En ny prototyp väntades vara klar och godkänd i slutet av 
2005. Utrustningen beräknas vara installerad i de 300 testbilarna under det första 
kvartalet år 2006.48

 

2.  Utveckling av digitala hastighetskartor och website för uppdatering av vägnät 
Den digitala hastighetskartan baseras på registrering av alla hastighetsskyltar i hela 
Nordjyllands Amt vilket omfattar ungefär 10 000 km väg. Nordjyllands Amt är själva 
experimentarenan men testbilarna kommer med största sannolikhet röra sig utanför detta 

                                                 
43 Schmidt-Nielsen B. Project Manager, Aalbort University. 
44 Dansk underleverantör till industrin för elektronik och finmekanik. 
45 www.sparpafarten.dk. 
46 TRG, Safe Young Car Drivers – Experiments with Intelligent Speed Adaption. 
47 Ibid. 
48 TRG, Safe Young Car Drivers – Experiments with Intelligent Speed Adaption. 
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område under treårsperioden. ”Lösningen” på det problemet är en mindre detaljerad 
hastighetskarta över hela Danmark som infogas i OBU:n. Den kartan inkluderar alla 
vägar som har en hastighetsgräns vid 90 km/h eller mer, det är enbart på dessa vägar 
som testförarna tillåts åka fortare än 80 km/h. På alla andra vägar i resten av Danmark 
reagerar OBU:n om hastigheten överskrider 80 km/h. På detta sett hindras testförarna att 
köra aggressivt utanför experimentområdet. 49En svaghet i denna problemlösning är att 
OBU:n inte kommer att reagera för fortkörning vid hastigheter under 80 km/h utanför 
experimentområdet. Det innebär i praktiken att testförarna kan köra olagligt i 
exempelvis städer där hastighetsgränsen vanligen är 50 km/h.  

Den ”lokale vejmyndigheden” kommer att ansvara för uppdatering av hastighetsskylt-
ningen via en webbsida när ändringar görs på vägnätet. En förutsättning för att detta ska 
fungera är att vejmyndigheden löpande uppdaterar skyltarnas placering och gällande 
hastighet samt att uppdateringen regelbundet skickas ut till bilarna. Bilisten ska även ha 
möjlighet att logga in på webbsidan för att övervaka sin premie.50

Genom att GPS-mottagaren inte själv sänder signaler kan fordonet inte automatiskt 
lokaliseras och därför uppstår inte risken för att den personliga integriteten kränks. Om 
bilen skulle bli stulen kan försäkringsbolaget skicka ett SMS till OBU’n som skickar ut 
bilens position via en GPS-signal.51

 

3.  300 unga testförare under en 3-årsperiod 
Insamlingen av empirisk data ska ge kunskap om möjliga förändringar i förarbeteendet 
med hjälp av ekonomiska incitament och den tekniska utrustningen. Syftet med 
experimentet är att undersöka vilken effekt ekonomiska motivationsfaktorer har på 
förarbeteendet.   

Testförarna kommer att delas in i fyra olika grupper med tre körperioder. De 300 del-
tagarna kommer att åka omkring med en inaktiv display de första två månaderna och det 
är enbart det ”normala” körsättet som loggas. I nästa period som varar i fyra månader 
delas förarna in i tre grupper om 40 personer. Efter att ha kört i olika grupper i fyra 
månader flyttas alla förare slutligen till en kombinationsgrupp där de registreras under 
resterande tid. Grupperna är till en början differentierade efter ekonomiska incitament 
och hastighetsinformation men i slutet av perioden har alla samma hastighetsinforma-
tion och belöningssystem. Genom att designa experimentet på detta sätt är förhopp-
ningen att man ska kunna dokumentera flera faktorer som influerar unga bilförares 
beteende i trafiken. 52

1. Kontrollgrupp: hastigheten loggas men föraren får ingen information om en 
hastighetsöverträdelse görs. Föraren erhåller en fast summa pengar för att delta i 
studien oavsett hastighet 

2. Informationsgrupp: föraren blir informerad, både visuellt via displayen på 
OBU:n och också genom en artificiell röstvarning, om hastigheten överskrids. 
Föraren får en fast summa för att delta oavsett hastighet 
 

                                                 
49 Ibid.  
50 www.sparpafarten.dk. 
51Jensen. C.S. et al. The INFANTI Data A TimeCenter Technical Report. 
52 Schmidt-Nielson B. et al. Safe Young Drivers – Experiments with Intelligent Speed Adaption. 
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3. Stimuligrupp: hastigheten mäts men föraren får ingen information om 
hastigheten överskrids. Föraren får en fast summa plus en ytterligare belöning 
om denne håller hastigheten. För varje hastighetsöverträdelse längre än 
5 sekunder dras en viss summa pengar från totalsumman 

4. Kombinationsgrupp: föraren blir informerad, både visuellt genom röstvarning. 
Föraren får en fast summa plus en ytterligare monetär belöning om denne håller 
hastigheten. För varje hastighetsöverträdelse längre än 5 sekunder dras en viss 
summa pengar från totalsumman. 

Experimentet kommer att utvärderas både med kvalitativ och kvantitativ metod. Man 
kommer att undersöka unga bilförares attityder till att respektera hastighetsbegräns-
ningen och man kommer att undersöka logdata från bilarna för att avgöra om föraren 
har ändrat trafikbeteende efter att ha använt OBU:n.  

Presentationen av projektet kommer att betona vikten av försäkringsbolagets finansiella 
inblandning. Stora summor spenderas på förlikning vid skada, dödsfall och handikapp 
till följd av trafikolycka i den aktuella åldersgruppen. För varje 100 DKK som betalas i 
premieavgift betalar försäkringsbolaget 130 DKK till de unga bilisterna i skade-
ersättning.53 Genom att försäkringsbolagen belönar laglig körning kan det på sikt bidra 
till att minska olycksrisken för trafikanterna – och därmed minska kostnaderna för 
försäkringsbolagets egen del. De största utmaningarna med studien väntas vara: 

• hastighetskartorna; den aktuella GPS-positionering måste fungera hela tiden och 
uppdatering av de digitala kartorna måste ske vid varje förändring av vägnätet  

• överföring av logfiler från bilarna 

• att undvika fusk med GPS mottagaren 

• administreringen av 300 unga förare och deras respektive rabatter under tre år 

• Web-Access till testförarnas egna logfiler 

• utveckling av en metod av att beräkna rabatterna relaterat till hastighets-
överträdelser. Man kommer att använda ungefär samma beräkning som den 
danska polisen använder vid bötfällning för fortkörning. Denna metod är 
progressiv vilket innebär att en liten överträdelse inte ger lika högt straff som en 
stor. 

Projektet kommer att avrapporteras löpande och delresultaten kommer att offentliggöras 
via press, Internet, konferenser samt danska och internationella vetenskapliga tidskrifter. 
De första resultaten är planerade att presenteras vid den europeiska ITS-kongressen54 i 
Aalborg i juni 2007. Forskningen kommer även dokumenteras i två doktorsavhandlingar 
varvid den ena berör GPS och utvecklingen av hastighetskartor och den andra 
avhandlingen kommer att hålla ett motivationspsykologisk fokus.55

 
5.4 TrakSure (Irland) 
AXA är Irlands ledande bilförsäkringsbolag och de erbjuder sänkt premie till unga 
förare som håller hastighet. Försäkringen kallas Traksure och lanserades först som ett 

                                                 
53 Schmidt-Nielson, B. et al. Safe Young Drivers – Experiments with Intelligent Speed Adaption. 
54 Denna kongress berör Intellegenta Transport System.
55 TRG, Safe Young Car Drivers – Experiments with Intelligent Speed Adaption. 
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pilotprojekt i september 2001. Pilotprojektet syftade till att med hjälp av försäkrings-
premien belöna unga manliga förare i åldern 19–24 år förutsatt att de höll sig till 
hastighetsgränsen. AXA hävdar att resultatet blev över förväntan eftersom förare som 
tecknat Traksureavtal hade lägre olycksfrekvens än förare med ”vanliga” försäkringar56. 
Försäkringsbolaget erbjuder numer Traksure även till förare från 17 år.  

Traksure är i själva verket en liten box som monteras i bilen och hastigheten övervakas 
genom GPS- och GSM-teknologi. Lådan innehåller en digital karta över aktuella 
hastighetsgränser, detta gör att försäkringsbolaget kan belöna de bilister som håller 
hastigheten samt vidta åtgärder för de bilister som inte gör det. Premien baseras på 
hastighet och motorvolym. GPS-mottagaren i fordonet registrerar information i dagliga 
rapporter som laddas ner och skickas veckovis till försäkringsbolaget. Fordonets 
hastighet och lokalisering beräknas var 15:e sekund med hjälp av sattelit och data 
analyseras varje månad av försäkringsbolaget. AXA skickar slutligen ett månatligt brev 
till försäkringstagarna där deras körsätt redovisas.57

Föraren erbjuds premierabatter: en 19-årig förare som kör en bil på 1,0 L betalar  
€3 881 (ca 36 000 SEK) jämfört med en ”vanlig” försäkring som kostar €6 950  
(ca 65 000 SEK) under år 1. Detta motsvarar ungefär 45 % rabatt på premien under det 
första året förutsatt att föraren själv står för kostnaden för att installera Traksure. Denna 
kostnad motsvarar €1 206 (ca 10 800 SEK). Trots den höga installationskostnaden är 
premiebesparingen första året större än kostnaden för installationen. 58

Syftet med Traksure är att förarmönstret studeras över en längre tidsperiod vilket 
innebär att rabatten inte försvinner vid enstaka hastighetsöverträdelser. Om bilisten 
däremot frekvent överskrider hastighetsgränsen försvinner rabatten och en ny premie 
räknas fram med hänsyn till hur vårdslös föraren varit.  

Kravet för att teckna ett Traksureavtal är att bilen inte får ha en motor som är större än 
1 400 kubik (1,4 L) och antingen ska föraren kunna bevisa att han/hon tagit ett visst 
antal körlektioner eller vara medförsäkrad på en förälders bilförsäkring. Försäkrings-
tagaren är ansvarig för all användning av fordonet – om bilen lånas ut och fortkörning 
registreras hålls försäkringstagaren ansvarig.59

Traksure resulterar från ett samarbete mellan O’Reilly Cullen Insurances, AXA 
Insurance samt CELtrak. Projektet administreras av O’Reilly, AXA erbjuder 
försäkringsformen och CELtrak har utvecklat teknologin. 

 

                                                 
56 Observera att detta kan bero på självselektering; individer som tecknar denna form av försäkring är 
troligen mer motiverade att hålla hastigheten även i vanliga fall. 
57 http://www.axa.ie/. 
58 E-post från Axa Insurance 24/11-05. Trots att siffrorna är mycket höga ska de, enligt AXA, endast 
baseras på år 2003. Irland har dock generellt mycket höga fordonsförsäkringspremier. 
59 Daly Insurance & Mortgages Ltd. www.dalyinsurances.ie/traksure. 
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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att på en övergripande nivå beskriva de tekniska 
lösningar, som några av de stora fältstudier för ”Pay as you drive”, som bedrivs runt om 
i världen använder. Rapporten ger också en övergripande bild över hur ett system för 
Intelligenta Försäkringspremier, ”Pay as you speed” kan se ut med fokus på den 
utrustning som behövs i fordonen.  

Tjänsten Intelligenta försäkringspremier baseras på ett antal produktkomponenter som 
tillsammans utgör en tjänsteplattform. Dessa komponenter har vissa egenskaper och 
funktioner som tillsammans kan användas på olika sätt och ge upphov till olika tjänster. 

I de internationella ”Pay as you drive” försök som bedrivs är det i huvudsak körsträckan 
som mäts och som föraren kan påverka för att minska sin försäkringspremie. För ”Pay 
as you speed” är det framförallt hastigheten i förhållande till gällande hastighetsgränser 
där bilen körs som är den huvudsakliga faktorn. Andra faktorer som kan vägas in är var 
och när bilen körs, dvs. i vilket geografiskt område och vid vilka tidpunkter körningen 
gjorts 

För insamling av data behövs någon form av telematikutrustning i fordonen, en 
fordonsenhet som kan hantera mätning och registrering av kördata och som kan 
kommunicera med ett centralt system, eg. försäkringsbolagens datasystem. Fordons-
enheten kan utgöras av en liten dator med viss beräkningskapacitet, minne för lagring av 
data samt anslutningar för olika ändamål eller en tunn klient med enbart nätverkskort 
och display. 

En vanligt förekommande produkt som används för mobila tjänster idag är handdatorer. 
Dessa är oftast baserade på Windows Mobile operativsystem eller Palm OS 
operativsystem som båda utgör etablerade utvecklingsmiljöer för nya tjänster och 
applikationer. I många av de fältstudier som presenterats i den här rapporten har man 
valt att utveckla en egen fordonsenhet. Anledningen är i första hand att man får en 
produkt som är skräddarsydd för tjänsten och därmed kan göras mer tillförlitlig och 
driftsäker och kan skyddas bättre från intrångsförsök.  
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1 Inledning 
Intelligenta försäkringspremier innebär att premien baseras på faktorer som kan härledas 
till ett trafiksäkert körbeteende. De faktorer som vi fokuserar på i den här studien är 
framförallt hastigheten i förhållande till gällande hastighetsgränser där bilen körs. Andra 
faktorer som kan vägas in är var och när bilen körs, dvs. i vilket geografiskt område och 
vid vilka tidpunkter körningen gjorts. 

För att försäkringsbolagen ska kunna väga in dessa nya faktorer i beräkningarna av 
premierna krävs att data som genereras vid körtillfället samlas in och blir tillgängliga 
för försäkringsbolagen. För insamling av data behövs någon form av telematikutrust-
ning i fordonen, utrustning som kan hantera mätning och registrering av kördata samt 
kan kommunicera med ett centralt system, eg. försäkringsbolagens datasystem. I vissa 
fall kan det även vara aktuellt att förmedla viss information direkt till föraren.  

Redan idag finns det produkter för att samla in och lagra olika sorters fordonsdata ute på 
marknaden. I takt med minskade kostnader så ökar intresset för dessa produkter vars 
syfte är att kunna förbättra befintliga tjänster såväl som erbjuda sina kunder nya tjänster.  

Det finns idag olika sorters fordonsenheter som hanterar olika sorts information och 
lämpar sig för lite olika ändamål (Wrenne, 2004). 

1. Färdskrivare  

2. Passiva GPS positioneringssystem 

3. Svarta lådor för olycksdata 

4. Telematikutrustningar. 

Färdskrivare förekommer vanligast i tunga fordon men kan naturligtvis även användas i 
andra bilar. Färdskrivaren kopplas ihop med bilens interna nätverk där den kan hämta 
tidsstämplad data som körsträcka, hastighet, inbromsningar och motordata. Registrerad 
data kan sedan laddas ned till en PC eller handdator. Det finns ett flertal tillverkare av 
den här sortens produkter, däribland VDO Siemens som är en av de största på den 
svenska marknaden.  

Passiva GPS positioneringssystem har liknande funktionalitet som färdskrivare med 
tillägget att de tar emot och lagrar geografiska koordinater med hjälp av GPS mottagare. 
Att det är ett passivt system innebär att det inte är möjligt att hämta realtidsdata från 
systemet på samma sätt som med ett aktivt system. I ett passivt system registreras all 
data som genereras under körningen och lagras lokalt. Storleken på det interna minnet 
samt detaljeringsgraden på datat avgör hur mycket som kan lagras. Datat som lagras i 
passiva system kan ha en högre detaljeringsgrad än aktiva system eftersom datat kan 
efterbehandlas och komprimeras lokalt för data överföring. Beroende på vilken sorts 
information som är intressant kan aggregering av data vara aktuellt där man istället för 
att skicka positioneringsdata som samlats in varje sekund under en körning väljer att 
sammanställa data vid händelser, t.ex. start och stop, byte av väglänk etc.  

De ISA system som användes under Vägverkets ISA försök kan klassas som passiva 
system. Man samlade in data sekund för sekund under körning, informationen lagrades 
internt och hämtades med jämna mellanrum från en central server som ringde upp varje 
fordonsenhet. 

De svarta lådor som från början placerades i flygplan för att registrera händelseförlopp 
vid en olycka har även utvecklats för bilar, dock inte med samma extrema hållbarhets-
krav. Lådorna registrerar data såsom hastighet, inbromsningar, status för airbags m.m. 
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före och efter en krasch. Det finns flertalet tillverkare, t.ex. VDO Siemens, vars produkt 
även fungerar som en färdskrivare. 

Telematikutrustningar är egentligen ett samlingsnamn för olika sorters produkter som 
kan registrera och kommunicera realtidsdata med hjälp av t.ex. trådlösa nätverk. En av 
de mer kända tjänsteleverantörer för telematikutrustningar är GM:s OnStar som erbjuder 
sina kunder realtidsövervakning av fordonen. Här erbjuds övervakning av bilens status 
och motorkondition, utförande av diagnostik på bilen direkt under färd, kommunika-
tionslänkar såsom e-post, Internet, röststyrning etc. och registrering av olika sorters 
färddata såsom hastighet, position etc. OnStars tjänster erbjuds enbart till ägare av vissa 
av General Motors bilar i USA.  

Förutom aktörer som OnStar, Qualcomm och ATX så har även företag som Microsoft 
och IBM börjat utveckla produkter för telematik tjänster i bilar. Microsoft har 
introducerat Windows för bilar i samarbete med BMW, Volvo och Mitsubishi.  

I den här studien har vi tittat på några av de stora fältstudier för ”Pay as you drive” som 
bedrivs runt om i världen för att skapa en överblick över vilken sorts teknisk lösning 
man har valt. Syftet med rapporten är även att beskriva på en övergripande nivå hur ett 
system för Intelligenta Försäkringspremier kan se ut och då med fokus på den utrustning 
som behövs i fordonen.  

Fordonsenheterna utgör i praktiken halva systemet. För att allting ska fungera så behövs 
även ett administrativt system, en extern server, som tar emot all data som skickas från 
fordonsenheterna och som hanterar all administration av fordonsenheterna såsom 
uppdateringar, register över vilket fordon den sitter i etc. Jag har valt att avgränsa den 
här studien till att beröra enbart fordonsenheterna eftersom det finns alltför stora 
beroenden gentemot befintliga system hos försäkringsbolagen. Hur ett administrativt 
system ska designas beror även på hur man väljer att implementera tjänsten Intelligenta 
Försäkringspremier. En separat utredning kring detta är nödvändig att göra när man 
närmar sig ett skede att ta beslut om att införa tjänsten och då utgå ifrån de 
förutsättningar och befintliga system som används inom försäkringsbolaget.  
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2 Systembeskrivning 
2.1 Fordonsenheten 
Fordonen är utrustade med en typ av fordonsenhet eller OBU, On-board Unit som den 
även kallas i vissa sammanhang, samt ett antal sensorer och nätverksanslutnings-
möjligheter (Henfridsson, 2003).  

Man kan klassificera fordonsenheterna i två olika kategorier, tunga klienter och tunna 
klienter. Tunga klienter består typiskt av en display, minnesenheter, lagringsenhet samt 
en processor för att exekvera olika applikationer. Tunna klienter saknar lagringsmöjlig-
heter eller har mycket begränsade sådana. Processorn är däremot ofta av en mindre 
kraftfull modell och kan i vissa fall till och med helt utgå. För en tunn klient är det 
nätverkskortet som är den viktigaste komponenten tillsammans med en display. 
Resterande komponenter såsom hårddisk, processor etc. är beroende på hur man väljer 
att implementera systemet. Även om man inte behöver vare sig hårddisk eller minne 
kan det finnas anledning att utrusta tunna klienterna med sådant för att använda det vid 
backup eller systemfel.  

Genom olika gränssnitt kan fordonsenheten anslutas exempelvis mot fordonets interna 
nätverk eller till en extern server via ett trådlöst modem såsom GSM/GPRS. 
 
2.2 Datainsamling 
I bilar finns flera interna nätverk som påminner mycket om vanliga datanätverk, LAN. 
Syftet med dessa nätverk är att låta olika delar av bilens system med sensorer och givare 
samverka och utbyta information mellan varandra. Ett system är CAN bussen, 
Controller Area Network, som urspungligen utvecklades av företaget Bosch under 
1980-talet. Avsikten var att lösa problemet med hur man skulle kunna förbättra ett 
fordons egenskaper genom att låta dessa olika styrsystem och sensorer utbyta 
information med varandra. Sedan 1999 är CAN en ISO/OSI-standard och finns i flera 
bilmodeller, Volvo S80 och Saab 9-5 är exempel på bilar som använder CAN-bussen. 
Det finns dock även andra fältbussar som används i bilar. A-BUS används i 
Volkswagens bilar, VAN finns i Peugeot och Renault bilar och J1850 som finns i 
Chryslers, General Motors och Fords bilar (www.can-cia.org/can/). 

Inom fordonsindustrin används CAN-bussen i stället för kopparkablar i bilar. CAN-
bussen är händelsestyrd vilket betyder att den enbart skickar data när en händelse har 
inträffat och minskar på så vis onödig trafik i nätverket.  

GPS positionering bygger på att satelliter sänder ut radiosignaler så att mobila enheter 
kan bestämma sin geodetiska position enligt referenssystemet WGS84 med longitud och 
latitud. Vanligtvis brukar GPS mottagarna också klara av att bestämma sin altitud (höjd 
över havet). Det svenska GPS-systemet baseras på en vidareutveckling med mark-
stationer, differentiell GPS (DGPS1), och ger en noggrannhet på 0,5–2 meter 
(www.iers.org/MainDisp.csl?pid=42-17). 

Positionsbestämningen är i princip lika noggrann för alla mottagare om man inte tillför 
korrektionssignaler (DGPS). Skillnaderna märks främst i störningskänslighet, datorkraft 
och användargränssnitt. Mottagare som tar emot en satellit i taget (seriella) är generellt 
mer känsliga för störning i form av träd eller andra "glesa" hinder än parallellmottagare. 

                                                 
1 Differentiell GPS, DGPS, är en metod som korrigerar för systematiska felkällor genom att beräkningar utförs på en referensstation 
och sänds till mobila GPS-mottagare som korrigerar sina mätningar.  
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Nyare GPS-system är utan undantag parallella och kan läsa av upp till 20 satelliter 
samtidigt.  

På våra breddgrader kan ibland GPS positionering vara problematiskt, speciellt under 
vinterhalvåret då vi har en ökad molnighet. Det europeiska satellitsystemet Galileo 
förväntas avhjälpa problemet åtminstone delvis.  

För Intelligenta försäkringspremier behövs följande data samlas in och registreras (Kim, 
2002): 

1. Aktuell hastighet 

2. Gällande hastighetsgränser 

3. Fordonets aktuella position 

4. Tidpunkt för körning. 

Fordonets faktiska hastighet kan registreras på två sätt, antingen genom att använda en 
GPS mottagare som ansluts till fordonsenheten eller genom att ansluta fordonsenheten 
direkt till fordonets CAN buss där signaler för att beräkna hastigheten kan hämtas ut.  

För att fordonsenheten ska kunna avgöra om bilen överskrider gällande hastighets-
begränsning behöver information om gällande hastighetsgräns finnas tillgänglig för 
fordonsenheten, antingen genom internt lagrade digitala kartor med information om den 
väglänk som fordonet befinner sig på eller genom direkt access till exempelvis NVDB, 
Nationella Vägdatabasen där fordonsenheten kan hämta nödvändig information.  

Fordonsenheten kan också registrera när bilen startas och stängs av och därmed 
bestämma mellan vilka tidpunkter resan genomfördes. 

 
2.3 Datakommunikation 
Nästa steg är att förmedla den data som försäkringsbolagen behöver för att kunna 
beräkna försäkringspremien. För kommunikation till och från fordonet finns flera 
tänkbara tekniker.  

DSRC, Dedicated short range communication, är främst avsedd att användas för 
korthållskommunikation, t.ex. mellan vägsidesutrustning och fordon. Tekniken är 
designad för att kunna hantera mobila enheter i höga hastigheter (Forss, 2006). 
Eftersom systemet bygger på att fordonsenheten kommunicerar med vägsidesutrustning 
så krävs en mycket omfattande utbyggnad av dessa för att data ska kunna skickas in 
med relativt täta intervall. Min bedömning är att denna teknik inte lämpar sig för detta 
ändamål men kan användas för efterlevnadskontroll genom att göra stickprovskontroller 
på fordonen. Kontrollstationerna kan dels vara fasta, t.ex. vid bilprovningen, eller 
portabla. Med portabla enheter menas att de är flyttbara och kan monteras på olika 
platser men måste vara stationära vid användningstillfället. Man kan inte använda 
systemet under färd, till skillnad från helt mobila system (Sundin, 2003). 

Ett alternativ till DSRC tekniker är cell baserade radiolösningar. Det finns framförallt 
två standarder som används och utvecklas idag, GPRS och UMTS. 

GPRS, General Packet Radio Services, är en plattform för mobila datanätverkstjänster i 
cellbaserade nätverk. GPRS innebär att man kan överföra data med hastigheter mellan 
30 och 100 kilobit/sekund. Eftersom informationen skickas i "paket" när den behövs, 
precis som på Internet, behöver man inte hålla en linje öppen. Man kan istället vara 
uppkopplad hela tiden och betala för överförd datamängd vilket sänker kostnaderna och 
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ökar tillgängligheten av datat gentemot GSM som är ett kretskopplat system. Med GSM 
skulle dataöverföringarna behöva koncentreras till ett fåtal tillfällen för att hålla ned 
kostnaderna. En utveckling av GPRS är EDGE (Enhanced Data rates for GSM 
Evolution) vars överföringshastighet ligger på 384 kB/s. 

UMTS står för Universal mobile telecommunications system, Europas variant av den 
tredje generationens (3G) mobila kommunikationssystem. UMTS använder ett större 
frekvensspektrum än tidigare mobilsystem vilket tillåter en mycket högre 
överföringshastighet. Eftersom frekvensbandet som används ligger kring 2,2 GHz 
jämfört med 900/1 800 MHz för GSM/GPRS så krävs ett kortare avstånd mellan 
mottagare och sändare för maximal prestanda. Idag erbjuds hastigheter på 384 kB/s men 
nästa version av systemet ska klara hastigheter upp till 2 MB/s.  
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3 Pågående fältförsök 
För implementering av ”Pay as you drive” är man i behov av att samla in olika typer av 
information från bilar som ingår i försöket. I de många olika fältförsök som pågår idag 
runt om i världen har man valt lite olika lösningar och även valt att samla in varierande 
mängd information beroende på hur man vill kunna beräkna försäkringspremien för 
föraren. Slutligen skiljer sig datainsamlingsmetoden mellan olika fältförsök, från 
manuell avläsning och insamling till helautomatisk avläsning och insamling och även i 
vissa fall uppdatering av information till bilen. 

 
3.1 Polis Direct (Holland) 
Polis direct är ett helt manuellt system där bilägaren gör en avläsning av trippmätaren 
vid bilköp och vid förnyelse av försäkringsperiod. Och skickar in informationen till 
försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget gör stickprovskontroller av det inrapporterade 
datat med hjälp av det nationella fordonsregistret och kontrollerar även mätarställningen 
i händelse av en olycka. (www.kilometerpolis.nl.) 

 
3.2 Nedbank – Pay per k (Sydafrika) 
Även Pay per k systemet i Sydafrika bygger på manuella avläsningar av trippmätaren. 
Detta sker i samband med tankning vid vissa bensinstationer som är knutna till 
Nedbank. Avläsningen görs av personal vid bensinstationen och skickas vidare till 
Nedfleet Card Division. (www.nedbank.com.) 

 
3.3 Progressive – Autograph (USA) 
Första versionen av Progressives Pay as you drive fältförsök som genomfördes 1998 där 
bilarna utrustades med en GPS mottagare. Projektet lades ned pga. av för höga 
kostnader. 

 
3.4 Progressive – Tripsense (USA) 
Pågående fältförsök i Minnesota som använder bilens diagnostik port, OBD2 port, dvs. 
den kontakt som finns monterad för att verkstadspersonal ska kunna koppla in ett 
diagnostikverktyg för att läsa ut eventuella felkoder som genererats av bilen. En 
fordonsenhet installeras på OBD2 porten, On-board Diagnostics 2, för att samla in 
information under färd direkt från CAN bussen. Informationen lagras i fordonsenheten 
som föraren själv tar bort och laddar ner informationen till sin dator via USB porten 
som finns på fordonsenheten. Föraren kan i datorn se hur han har kört och välja om han 
vill skicka in datat till försäkringsbolaget för att erhålla rabatt på försäkringspremien. 
(tripsense.progressive.com.) 

 
3.5 Aryeh – Pazomat (Israel) 
PAZOMAT systemet, som är framtagen av företaget Hi-G-Tek, registerar automatiskt 
trippmätarställningen vid varje tankningstillfälle (www.higtek.com). Systemet bygger 
på en liten radiosändare som är monterad i bilen och som är ansluten till bilens 
trippmätare genom en specifik mätsensor, AT 5770, som är framtagen av företaget 
Transcore. Man kommunicerar med en radiomottagare som finns installerade vid alla 
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PAZ Oils stationer. Systemet har varit i drift i Israel sedan 1987 och implementeras i 
andra länder. (www.aryeh.co.il.) 

 
3.6 General Motors Assurance Corporation (USA) 
Pågående försök som är tillgänglig för alla OnStar medlemmar i Arizona, Illinois, 
Indiana och Pennsylvania. Systemet baseras enbart på mätaravläsning som görs 
automatiskt via bilen inbyggda OnStar system. (www.onstar.com.) 

 
3.7 Aviva Autograph (Canada) 
Systemlösningen påminner om den som används i projektet Tripsence i USA där en 
fordonsenhet ansluts till bilen diagnostik port, OBD2. Data om hastighet, tidpunkt och 
körsträcka från körningarna samlas in. Med systemet kan man även samla in data om de 
inbromsningar och accelerationer som gjorts under en körning. Detta är dock inget som 
görs i dagsläget. Föraren kan själv hämta data från fordonsenheten och få feedback hur 
han har kört. I likhet med Tripsense så väljer föraren om han vill skicka in datat till 
försäkringsbolaget för att få rabatt på premien. (www.insurance-canada.ca.) 

 
3.8 North Texas Pilot project (USA) 
Denna fältstudie har nyligen avklarat fas 1, förstudie, och det finns endast begränsad 
information om studien. I detta skede tittar man fortfarande på en lämplig teknisk 
lösning (www.dfwcleanair.com).  

De alternativ som diskuteras är: 

• Manuell insamling av mätarställning och årsmodell på bilen. Detta genomförs 
vid årlig service eller bilbesiktning 

• En fordonsenhet som kopplas till bilens diagnostik port, OBD2, och samlar in 
data om bilens hastighet, körsträcka, accelerationer, tidpunkt för körning samt 
körsträcka för aktuell körning 

• GPS baserad lösning där en fordonsenhet samlar in data och beräknar 
körsträcka, hastighet, position och tidpunkter med hjälp av en GPS mottagare. 

 
3.9 Norwich Union (Storbritannien) 
Norwich Union använder en egenutvecklad hårdvara, kallad ”Smart box” för att 
registrera och hantera kördata. ”Smart box” är monterad i bagageutrymmet eller i 
handskfacket och ansluts till bilens batteri. Boxen aktiveras endast när tändningen slås 
på och förhindrar därmed att bilens batteri dras ur när bilen står still.  

Systemet använder en trådlös kommunikationslänk i form av GPRS teknik som sköter 
kommunikationen mellan den centrala servern och fordonsenheten. Fordonsenheten, 
som även kallas ”Smart Box”, registrerar hur ofta och vid vilka tider bilen körs samt 
bilens position. Detta görs med hjälp av en GPS mottagare som skickar informationen 
vidare till den centrala servern som finns hos IBM. Där tillför man kartinformation och 
gör en kart matchning mellan positioneringsdata man har fått från fordonsenheten och 
vägkartan. Informationen skickas sedan vidare till Norwich Union som beräknar 
försäkringspremien. 
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Fordonsenheten består av en ARM09 processor med operativsystemet ONX Neutrino 
och applikationerna körs på IBMs Java virtual machine. GPS mottagaren är en 
12 kanalers GPS enhet från Trimble Navigation och datakommunikationen till och från 
servern görs via ett inbyggt GSM/GPRS modem från Wavecom.  

Den administrativa delen har utvecklats av IBM och består av IBM WebSphere 
Everyplace Server och  WebSphere Application Server. (www.norwichunion.com.) 

 
3.10 Traksure (Irland) 
Traksure projektet använder sig av en fordonsenhet i form av en svart låda som 
monteras dold i bilen. Med hjälp av GPS mottagare samlar den in positioneringsdata 
som används för att lokalisera fordonet, vilket även kan användas vid exempelvis stöld 
av fordonet. Bilens hastighet registreras och jämförs med den aktuella hastighets-
begränsningen. Detta görs i efterhand av försäkringsbolaget och används vid beräkning 
av rabatter på premien. (www.axa.ie.) 

 
3.11 Spar på farten (Danmark) 
Ålborgs universitet i samarbete med teknikföretaget M-tec och försäkringsbolaget 
TopDanmark har utvecklat tjänsten Intelligenta försäkringspremier och har startat ett 
fältförsök i norra Jylland. Systemet bygger på en fordonsenhet som via en GPS 
mottagare samlar in positioneringsdata och bestämmer bilen färdväg med hjälp av de 
digitala kartor som implementerats i fordonsenheten. Fordonsenheten beräknar bilens 
aktuella hastighet och jämför dessa med gällande hastighetsbegränsningar. Om 
hastighetsbegränsningarna överskrids med 5 km/h så varnar fordonsenheten och anger 
vilket hastighetsbegränsning som gäller (Schmidt, 2005).  

Med det inbyggda GSM modemet skickas datat till försäkringsbolaget som beräknar 
premien. Överföringen sker över en säker kommunikationslänk för att inte obehöriga 
ska kunna avlyssna trafiken.  

De inbyggda kartorna kan även uppdateras trådlöst vid behov vilket förbättrar 
noggrannheten i systemet och bidrar till färre irritationsmoment hos föraren i form av 
felaktiga varningar. (www.sparpaafarten.dk.) 
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4 Teknisk utveckling 
Under 3GSM World Congress 13 februari 2006 i Barcelona presenterade Siemens en 
komplett lösning för ”Pay as you drive” tillämpning för personbilar 
(www.siemens.com). Siemens har utvecklat både fordonsenheten och mjukvaru-
plattformen för försäkringsbolagen. Fordonsenheten samlar bland annat in körsträcka 
och körtid för bilen med hjälp av en GPS mottagare. Datat skickas till försäkrings-
bolagen via ett trådlöst nätverk där datat behandlas och försäkringspremierna beräknas. 

För tunga fordon ser bilden lite annorlunda ut. Här finns idag ett antal stora leverantörer 
av telematikutrustningar, så kallade Fleet Management System, som används för bland 
annat orderhantering och ruttplanering. Systemen är utvecklade för att användas i tre 
olika kategorier, transport- och logistikföretag, speditörer och transportföretag med fler 
än tio fordon och med transportledningssystem på kontoret. Utöver dessa finns vissa 
transportsegment som kräver specialanpassade applikationer, t.ex. skogstransporter och 
slamsugning eller brandbilar. Dessa har bland annat krav på att alla tjänster ska köras på 
samma fordonsdator.  

Samtliga fleet management system kan hantera fordonsdata från alla fordon som 
uppfyller FMS-standard som är ett vanligt protokoll för driftsinformationssystem hos 
fordonsflottor. FMS-standarden är accepterad av Scania, Volvo, Vecho och flertalet av 
de europeiska lastbilstillverkarna. 

Tillverkarna av fleet management systemen har under senare år utökat utbudet av 
tjänster och produkter kopplade till sina system. Olika tillverkare har dock valt olika 
tillvägagångssätt. Scania har, till skillnad från Volvo, byggt sitt nya system på öppna 
standarder och produkter som gör det möjligt att använda 3:e parts program i 
utrustningarna, Scanias system går att bygga in i alla lastbilar som uppfyller FMS 
standarden. 

Till Scanias fleet management system kan man ansluta tre olika fordonsutrustningar 
som i grunden är byggda på samma plattform. Eftersom systemet har en modulär 
uppbyggnad, dvs. består av ett antal olika mer eller mindre fristående komponenter som 
sätts samman beroende på vilken funktionalitet man vill ha. Med modulära system kan 
man även vidareutveckla en modul utan att de övriga berörs eftersom gränssnitten 
mellan de olika modulerna är väl bestämda. På så vis kan olika funktionalitet 
implementeras allt eftersom behovet uppstår. 

Här är från en teknisk synvinkel möjligheterna stora att kunna implementera tjänsten 
Intelligenta Försäkringspremier med befintlig utrustning.  

 
4.1 Scania Fleet Management 
Scania har utökat utbudet av tjänster och produkter kopplade till sitt fleet management 
system. Det nya systemet är byggt på öppna standarder och produkter som gör det 
möjligt att använda 3:e parts program i utrustningarna samt använda samma 
utrustningar i alla bilar. 

Systemet hanterar automatisk insamling och presentation om fordonsflottans distans, 
hastighet, bränsleförbrukning och bromsanvändning samt om förarnas individuella 
fordonsdata och körprestation. 
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Följande fordonsdata kan samlas in av systemet: 

• Total gångtid (timmar: minuter)  

• Körtid, kraftuttagskörning, tomgångskörning (timmar:minuter)  

• Körsträcka (km)  

• Hastighet (km/h) – momentan eller genomsnittlig  

• Total bränsleförbrukning (liter)  

• Bränsleförbrukning (liter/100 km) – momentan eller genomsnittlig  

• Bränsleflöde (liter/timme) – momentan eller genomsnittlig  

• Motortemperatur (°C) – momentan eller genomsnittlig  

• Oljetryck (bar) – momentant eller genomsnittligt (vissa motorer)  

• Motorvarvtal (r/min) – momentant eller genomsnittligt  

• Turbotryck (bar) – momentant eller genomsnittligt  

• Antal inbromsningar  

• Antal kraftiga inbromsningar. 

Systemet hanterar aktuell status och geografisk plats för fordonen. Systemet har även en 
karta med fordonsposition och ruttplanering. 

Kommunikationen mellan föraren och kontoret sker via GSM mobiltelefon med 
textmeddelanden och handsfree som ger möjlighet att sända meddelanden till föraren. 

 
4.2 Dynafleet (Volvo) 
Den senaste versionen av fleet management systemet Dynafleet bidra med både ökad 
kontroll över lastbilens driftkostnader och till mer effektiv transportplanering. Trådlös 
nedladdning av kördata med bl.a. positionsdata och även onlinetjänster är de senaste 
nyheterna i Dynafleet.  

Dynafleet som installeras i lastbilen består av tre moduler. Den enklaste Logger Tool 
modulen samlar in kör- och förardata från framförallt motorstyrningsenheten och 
färdskrivare och även lastindikatorer. 

Den andra påbyggnadsmodulen, ”Communication Tool”, innehåller tilläggsfunktioner 
för kommunikation och positionering. Man har även möjligheter att sända och ta emot 
textmeddelande. Systemet kan även hantera orderformulär som är anpassade för att 
tillgodose de enklaste behoven. Modulen kan även kompletteras med larmknapp som 
sänder en SOS-meddelande både till hemmakontoret och till Volvo Action Service.  

Med hjälp av Transport Manager modulen på kontoret för man översikt över lastbilens 
position. Dataprogrammet ger trafikplaneraren tillgång till information om lastbilens 
status, körriktning och avstånd. Dynafleet registrerar även data som tomgångskörning, 
överskridna hastighetsgränser etc. viktiga för driftekonomin, lastbilslitage och 
trafiksäkerhet. 
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4.3 Vehco 
Vechos system kallas för Co-Driver och är utvecklat i Java och som kommunikationsteknik 
används GPRS. I förarhytten används en handdator med pekskärm. 

Följande informationshantering utförs av systemet: 

• förar- och fordonsuppföljning 

• positionering via GPS 

• snabbmeddelanden 

• tidrapportering 

• information till förare  

• underlag för miljörapporter. 

Förar- och fordonsuppföljning innebär att information som har med kostnaden för 
transportarbetet som bilens bränsleförbrukning hämtas ut från bilens datorsystem och 
visas i realtid i handdatorn. Informationen lagras även i Vechos server och kan sedan 
analyseras för att exempelvis ta reda på hur en viss förare har kört.  
Co-Driver har funktionalitet för GPS-postionering på karta som täcker större delen av 
Europa. Positionen skickas från fordonen varje kvart och visas på kartan i en PC kopplad 
till Internet. 
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5 Diskussion 
5.1 Plattformar 
Tjänsten Intelligenta Försäkringspremier handlar om att premien ska bättre återspegla 
det faktiska körbeteendet och risker som föraren tar. Tjänsten baseras på ett antal 
produktkomponenter som tillsammans utgör en tjänsteplattform. Dessa komponenter 
har vissa egenskaper och funktioner som tillsammans kan användas på olika sätt och ge 
upphov till olika tjänster.  

Syftet med en tjänsteplattform är att kunna använda samma komponenter för olika 
ändamål och tjänster. De komponenter som används i fordonet för Intelligenta 
försäkringspremier är i första hand GPS positionering/navigering och trådlös 
kommunikation via GPRS. Med dessa komponenter kan man få fram den information 
som behövs för att Intelligenta Försäkringspremier ska fungera.  

Om vi tittar lite närmare på vad komponenten GPS navigering innehåller ser vi att även 
den är uppbyggd av olika delkomponenter såsom GPS mottagare, display, datorenhet 
för beräkningar och kartinformation lagrat internt. Samma delkomponenter utnyttjas för 
Intelligenta försäkringspremier med det tillägget att andra algoritmer behövs för att 
exempelvis jämföra faktisk hastighet med gällande hastighetsbegränsning, något som 
inte görs i vanliga navigeringsutrustningar.  

GPRS modemet fungerar som ett kommunikationsgränssnitt mellan fordonet och 
överliggande system, t.ex. försäkringsbolagens administrativa datorsystem. Att det är 
just GPRS och inte UMTS eller WLAN som anges beror endast på att det är GPRS som 
idag är den vanligaste tekniken för att kommunicera data mellan mobila enheter. Till 
skillnad från GSM modemet hanterar GPRS datatrafik som skickas i paket och behöver 
inte etablera en kommunikationskanal för att skicka data. Som följd av detta betalar man 
endast för den datamängd som skickas och inte för den tid som en kommunikations-
kanal finns upprättad som är fallet med GSM samt att uppkopplingstiden blir mycket 
kortare.  

UMTS är nästa generation av mobila nätverk, även kallad 3G, UMTS har en mycket 
högre dataöverföringshastighet än GPRS och hanterar asynkron dataöverföring på 
samma sätt. Nackdelen är att täckningsgraden inte är lika bra som för GPRS. I många 
fall kan detta avhjälpas till viss del i utformningen av tjänsten, genom att till exempel 
sänka kraven för hur ofta data ska skickas till försäkringsbolagen. Dålig täckning leder 
dock även till andra problem som uppgraderingar av mjukvara i fordonen etc.  

En fordonsenhet av typen tung klient är i sin enklaste form en liten dator med viss 
beräkningskapacitet, minne för lagring av data samt anslutningar för olika ändamål. Ett 
alternativ är så kallade tunna klienter med mycket begränsad eller ingen lagrings-
kapacitet och processor kraft. Oavsett om man väljer att basera fordonsenheten på tunna 
eller tunga klienter så finns det en uppsjö av produkter på marknaden som uppfyller de 
krav som ställs.  

En vanligt förekommande produkt som används för mobila tjänster idag är handdatorer. 
Dessa är oftast baserade på Windows Mobile eller Palm OS operativsystem som båda är 
väl etablerade utvecklingsmiljöer för tjänsteutveckling. I många av de fältstudier som 
presenterats i den här rapporten har man valt att utveckla en egen fordonsenhet. 
Anledningen är i första hand att man får en produkt som är skräddarsydd för tjänsten 
och därmed kan göras mer tillförlitlig och driftsäker. Man kan därmed skydda sig bättre 
mot intrångsförsök.    
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Hur telematikutrusning i bilarna kommer att se ut och implementeras i framtiden beror 
mycket på fordonsindustrin och eftermarknadsleverantörerna. Efterfrågan på 
telematikutrustning hos fordonsägarna har hittills varit låg, kanske främst pga. 
prisnivåerna. Det kvarstår också att se vilka kommunikationsstandarder som utvecklas i 
framtiden.   

5.2 Digital infrastruktur 
De olika fältförsök som har presenterats har valt olika lösningar och nivåer på datain-
samlingen. Några fall, exempelvis Aryeh-Pazomat, hämtar enbart in mätarställningen 
från bilen medan man i Danmark använder sig av digitala kartor som är lagrade lokalt i 
fordonsenheten tillsammans med positionsbestämd information som hastighetsgränser. 
Användningen av digitala kartor ökar möjligheterna för ett bättre informationsflöde till 
föraren men också möjligheterna till en högre detaljeringsgrad och specificeringsgrad av 
det insamlade datat. Man kan exempelvis registrera dels hur fort bilen har körts men 
också vart bilen körde och vad hastighetsgränsen var.  

Dagens positioneringssystem håller en hög noggrannhet men är dock inte 100 % 
pålitliga vilket kan ge vissa oönskade konsekvenser. Som exempel kan man ta om en bil 
närmar sig en väglänk med 30 km/h som hastighetsbegränsning och föraren saktar ner 
så att han håller hastighetsgränsen när skylten passeras. Men på grund av yttre 
omständigheter så har fordonsenheten endast kontakt med ett fåtal satelliter och 
mätnoggrannheten för positionsbestämningen kan tillfälligt vara dålig. Systemet kan då 
registrera att bilen ”passerar” skylten för tidigt och till följd av detta anser fordons-
enheten att bilen har överskridit hastighetsgränsen. Sådan information används sedan av 
försäkringsbolagen vid beräkning av premien och det kan vara svårt om ens möjligt att 
påvisa att det har skett en felaktig mätning.  

Digital information i form av kartor kan ge stora möjligheter till avancerade tjänster 
men kräver samtidigt en högre tillförlitlighet hos det tekniska systemet för att kunna 
nyttjas fullt ut. Tidigare fältförsök där man har använt digitala kartor har ofta gett 
upphov till irritation hos användarna på grund av felaktig information, till exempel 
varning för hastighetsförändringar som gällt vägar som gått vid sidan om den man 
färdats på.    
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Delrapport 3 
 
 

Smarta försäkringar ger färre trafikolyckor1* 
 

Sara Arvidsson och Jan-Eric Nilsson 

*Vi är tacksamma för att få publicera denna uppsats som 
tidigare publicerats i Ekonomisk Debatt 6, 2006. 

                                                 
1 Lars Hultkrantz, Fridtjof Thomas, Gunnar Lindberg och tidskriftens redaktörer har lämnat värdefulla 
synpunkter på tidigare versioner av uppsatsen. 
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Sammanfattning 
Inom EU inträffar varje år 1 300 000 trafikolyckor med kroppsskador som följd, 
40 000 personer omkommer och 1 700 000 skadas. Olyckskostnaderna beräknas uppgå 
till 160 miljarder euro vilket motsvarar 2 procent av EU-ländernas BNP (SCADPlus 
2005). Enbart i den svenska trafiken omkommer varje år 400–500 personer och flera 
tusen skadas. Trafikskador är, som för många andra länder, ett av Sveriges 
folkhälsoproblem.  

Samhället avsätter också stora resurser för att minska antalet olyckor och för att 
begränsa skadorna när olyckan väl är framme. En del av denna resursförbrukning syns i 
statsbudgeten. Vägverket utformar och bygger vägar för att öka sannolikheten för att 
trafiken blir så säker som möjligt, och genomför också stora underhållsinsatser, bl.a. 
under vintertid, med delvis samma syfte. Därutöver läggs stora kostnader på att tillverka 
och utforma säkra fordon och låsningsfria bromsar, krockkuddar, antisladdsystem m.m. 
betalas av fordonsägarna.  

I trafiksäkerhetsarbetet spelar också försäkringsbolagen en viktig roll genom att bistå 
förarna av vägfordon med att hantera en del av de kostnader som uppstår när olyckan är 
framme. Men försäkringspremiernas utformning har också betydelse för förarnas 
agerande i trafiken, exempelvis genom att den som varit inblandade i en olycka får 
betala en högre premie. Försäkringsbranschen har emellertid haft begränsade möjlig-
heter att observera faktiskt beteende i trafiken och därmed att i tillräcklig utsträckning 
belöna önskade och bestraffa oönskade beteenden. Vi menar att man nu med stöd av 
modern teknik har möjlighet att komma tillrätta med denna begränsning. Den snabba 
utvecklingen av fordonselektronik ger förutsättningar för att observera förarbeteende 
vilket i sin tur öppnar dörren för att påverka val av hastighet och därmed olycksrisk på 
ett helt annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. Detta är särskilt betydelsefullt med 
tanke på att man bedömer att en mycket stor andel av olyckorna beror på misstag från 
trafikanter.1

Syftet med vår artikel är att visa att försäkringsbolagen kanske inte har tillräckligt 
intresse av att själva ta till vara detta paradigmskifte. I stället måste staten spela en aktiv 
roll, dels för att säkerställa en öppen standard för den tekniska plattformen som ska 
finnas i bilarna, dels för att lägga grundvalen för de nya spelregler som kommer att 
behövas. Detta torde till yttermera visso vara möjligt att åstadkomma till förhållandevis 
låga samhällskostnader.  

Vår uppfattning är baserad på tre argument som utvecklas i denna uppsats. Det första 
handlar om skillnaden mellan försäkringsbolagens respektive samhällets kostnader för 
trafikolyckor; det andra om försäkringsbolagens premiesättning och hur denna är 
uppbyggd; och den tredje och avslutande pusselbiten avser de möjligheter som den nya 
tekniken ger. Vi avslutar med att resonera om hur försäkringsbolagen kan ges en roll 
som samhällets agenter för ökad trafiksäkerhet. 

 

                                                 
1 Lonero m.fl. (1995) hävdar exempelvis att 85 procent av alla olyckor är att hänföra till sådana misstag, 
10 procent till en felaktig vägutformning och andra yttre faktorer medan 5 procent av olyckorna beror på 
fordonsdefekter. 
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1 Samhällets olyckskostnader 
Trots att det finns beräkningar av vägtrafikolyckornas samhällsekonomiska kostnader i 
Sverige sedan åtminstone 1965 är det inte lätt att få en samlad bedömning av deras 
storlek och i synnerhet dess fördelning mellan olika parter. Ett skäl är att den officiella 
trafikolycksstatistiken endast redovisar polisrapporterade vägtrafikolyckor med 
personskada, medan olyckor med egendomsskador inte registreras. Därutöver kommer 
inte heller alla personskadeolyckor till polisens kännedom. Ju lindrigare skada desto 
större är bortfallet och cykelolyckorna tros finnas i statistiken i mycket begränsad 
omfattning.2  Beräkningar av individernas riskvärdering (se nedan) brottas också med 
mät- och metodproblem, i synnerhet vad gäller möjligheten att uppskatta trafikanternas 
betalningsvilja för att åstadkomma små riskreduceringar, vilket är den typ av 
förändringar som myndigheterna kan åstadkomma (Hultkrantz m.fl., 2006). 

Tabell 1 sammanfattar de uppskattade materiella kostnaderna till följd av olyckor. Den 
största kostnadskomponenten för en genomsnittlig olycka med dödsfall eller svår skada 
som följd är uppenbarligen bortfallet av bruttoproduktion till följd av sjukskrivning, 
förtidspensionering och för tidig död medan konsekvenserna för egendomsskador är 
jämförelsevis mindre. 

 
Tabell 9  Direkta och indirekta kostnader per vägtrafikolycksfall. 

Kostnadsposter Dödsfall Svår skada Lindrig skada Egendomsskadeolycka 

Egendomsskador 211 000 58 000 29 600 9 900 

Administration  57 000 12 000 5 500 2 200 

Sjukvård 35 000 197 000 11 000 – 

Bruttoproduktionsbortfall 4 800 000 288 000 14 000 – 

Totalt 5 103 000 555 000 60 100 12 100 

Anm: Omräknat från prisnivå 1995 till 2004 med KPI. 
Källa: Vägverket (1997). 

 

Olyckskostnader baserade på bruttoproduktionsbortfall ger upphov till en sorts 
”slavkalkyl”, dvs. en bedömning av individens (ekonomiska) betydelse för alla andra i 
hans eller hennes omgivning. Vägverket har därför sedan länge använt ett olycksvärde 
som består av materiella kostnader baserade på nettoproduktionsbortfall, vilket är ett 
mått på skillnaden mellan vad individen konsumerat och producerat jämfört med om 
ingen olycka inträffat. Man använder sig dessutom av en riskvärdering som består av 
individens betalningsvilja för att minska risken att dödas eller skadas i trafiken. På så 
sätt får man en samlad bild av värdet av minskad olycksrisk, dvs. både nyttan för 
individen själv och kostnadsbesparingarna för samhället i övrigt. Som framgår av 
tabell 2 innebär detta att riskaspekterna av olyckor är den ojämförligt största kostnads-
komponenten. 

                                                 
2 För att försöka minska dessa kvalitetsbrister i statistiken infördes Swedish TRaffic Accident Data 
Acquisition (STRADA) år 2003 vilket innebär inrapportering av trafikskadade från både polis och 
sjukvård. I dagsläget registrerar ungefär 40 procent av akutsjukhusen i STRADA varför den officiella 
statistiken fortfarande endast baseras på polisrapporterade olyckor.  
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Tabell 10  Rekommenderade värden för dödsfall och skadade i trafiken. 

Materiella kostnader Riskvärdering Totalt  

Värdering Mörkertal Värdering Mörkertal Värdering 

Dödsfall 1 242 000 1,0 16 269 000 1,0 17 511 000 

Svår skada 621 000 2,3 2 503 000 2,3 3 124 000 

Lindrig skada 62 000 2,3 113 000 2,3 175 000 

Egendomsskadeolycka 13 000 6,9 0 6,9 13 000 

Anm: Omräknat i prisnivå 2001. Anledningen till att den materiella kostnaden skiljer sig från den i tabell 
1 är att produktionsbortfallet här räknas netto istället för brutto. Mörkertalet anger den faktor som antalet 
rapporterade fall ska multipliceras med för att få antalet inträffade vägtrafikolyckor. 
Källa: SIKA (2005) och Vägverket (2001). 

 

År 2004 rapporterades 18 029 trafikolyckor med personskada till polisen. Vår bedöm-
ning är att det därutöver inträffade 78 000 egendomsskadeolyckor. Dessutom har vi 
utgått från att bortfallet i rapporteringen är betydande. På så sätt kommer man fram till 
en samhällsekonomisk kostnad för trafikolyckor som är större än 50 miljarder kr  
(se tabell 3). 

 
Tabell 11 Olyckskostnader år 2004. 

 (a) (b) (c) (a*b*c) 

 Officiell  

Statistik 

Bortfalls- 

Faktor 

Olycks- 

värdering 

Summa

(mkr) 

Dödade 480 1,0 17 511 000 8 405 

Svårt skadade 4022 2,3 3 124 000 28 889 

Lindrigt skadade 22 560 2,3 175 000 9 080 

Egendomsskador 77 9901 6,9 13 000 6 996 

Totalt    53 380 

Anm: 1 Uppgiften har skattats genom att använda samma proportion mellan olyckor med personskada och 
egendomsskada som anges i tabell 1. 
Källor: (a) SIKA (2005); (b) Vägverket (2001); (c) SIKA (2005). 

 

Men vi vill också få en bild av hur stor del av dessa kostnader som täcks via privata 
försäkringar. I Sverige får en trafikskadad ersättning från den obligatoriska trafik-
försäkringen. Ersättningens nivå regleras i skadeståndslagen och trafikskadeersättningen 
är i stor utsträckning ett komplement till annan ersättning. Ersättningen beräknas netto 
vilket innebär att den skadade får betalt från trafikförsäkringen för den del av kostnaden 
som inte ersätts genom exempelvis försäkringskassan eller sjuklön från arbetsgivaren. 
Ideell skada i samband med personskada täcks i allmänhet endast genom trafikförsäk-
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ringen. Akutvård täcks inte av trafikförsäkringen medan rehabilitering och assistans/-
bostadsanpassning täcks till viss del.  

Olyckor som inträffar vid resa till och från arbetet klassas som arbetsskador vilket 
innebär att arbetsskadeförsäkringen betalar vissa av dessa kostnader. De materiella 
skadorna täcks i vissa fall av trafikförsäkringen men i andra fall kan de ersättas genom 
vagnskadegaranti, vagnskadeförsäkring eller hemförsäkring. Den motorfordons-
försäkring (delkasko och vagnskada) som betalas utöver trafikförsäkringen är frivillig 
och hänförs såväl till vägtrafikolyckor som till exempelvis stöld och brand.  

År 2003 uppgick premieinbetalningarna till trafik- respektive motorfordonsförsäkringen 
till 9,7 respektive 10,9 miljarder kr (Försäkringsförbundet, 2004). Det är uppenbart att 
betydande delar av dessa kostnader inte kan hänföras till trafikolyckor; i denna del ger 
de angivna beloppen en överskattning av försäkringsbranschens kostnader för trafik-
olyckor.3 Ersättningar för ideell skada m.m. kan ses som det privata försäkrings-
systemets motsvarighet till den riskkostnad som Vägverket använder och kan i denna 
del utgöra en dubbelräkning.  

Det är uppenbart problematiskt att beräkna den totala samhällsekonomiska kostnaden 
för trafikolyckor, och det är inte uppenbart hur stor del av dessa kostnader som bärs av 
det offentliga socialförsäkringssystemet, privata försäkringar respektive av de drabbade 
själva. Det är emellertid uppenbart att försäkringsbolagen endast står för en begränsad 
del av samhällets totala olyckskostnader.  

 
1.1 Försäkringsbolagens premiesättning 
En fordonsförsäkring är, på samma sätt som alla andra försäkringar, ett avtal där en 
försäkringsgivare åtar sig att ge ersättning till en försäkringstagare om en viss händelse 
inträffar. Försäkringsgivaren måste i sin utformning av försäkringen bestämma dels hur 
stora de förväntade ersättningskostnaderna förväntas bli och dels hur stor premie som 
krävs för att täcka dessa kostnader.  

Kostnadsmassan varierar beroende på vilka försäkringstagare man har; ju försiktigare 
och mindre skadedrabbade dessa är, desto lägre kostnader. Dilemmat är att försäkrings-
tagarna skiljer sig åt i dessa avseenden. Litteraturen kring asymmetrisk information 
visar bl.a. att de mindre försiktiga är mer benägna än genomsnittsbefolkningen att 
teckna försäkringar (det finns ett ogynnsamt urval eller adverse selection). Vidare 
kommer det faktum att man tecknat en försäkring att innebära att man är lite mindre 
försiktig än vad man annars hade varit (moralisk risk eller moral hazard).4  

Försäkringsgivarna försöker så långt som möjligt hantera dessa förhållanden i sin 
utformning av premierna. Självrisken är ett sätt att begränsa sannolikheten för moralisk 
risk. Genom att skapa homogena grupper av försäkringstagare med likartad risk kan 
man beräkna förväntade kostnader och därmed den premie som ska erläggas av gruppen 
i fråga, och på så sätt försöker man hantera skillnader i riskbeteende mellan olika 
grupper. Grupperna skapas genom att analysera historiska beteenden där man försöker 
etablera vilka förhållanden som påverkar sannolikheten för att olika individer ska råka 

                                                 
3 I Vägverket (1997) uppskattas att 60 procent av motorfordonsförsäkringen är kopplad till 
vägtrafikolyckor och att 55 procent av trafikskadeersättningen från trafikförsäkringen avser 
personskadeersättning. 
4 I t.ex. Hultkrantz och Nilsson (2004) finns en grundläggande diskussion av dessa frågor medan  
Mas-Collell m.fl. (1995) innehåller en teoretisk genomgång. 

58 VTI rapport 561 



 

illa ut, dvs. man utformar schabloner för premieberäkning baserat på faktorer som 
statistiskt visat sig vara korrelerade med hög förekomst av olyckor.  

Bilmodell utgör en grund för sådan premiedifferentiering. Andra schabloner är 
förarkarakteristika som ålder, kön, bostadsort och årlig körsträcka. Faktiskt beteende i 
form av antalet skadefria år är en grund för avgiftsreduktion eftersom det ger signaler 
om hur försiktig försäkringstagaren är.5

Som alla schabloner kan indelningen fungera mer eller mindre väl. I nedanstående 
exempel visar vi hur en schablonisering av körsträckan innebär att den som exponerar 
sig mer för risk – kör längre – i själva verket kan komma billigare undan per körd mil 
än den som exponerar sig mindre. Detta innebär i sin tur att individerna inte ges 
tillfredsställande (pris-) signaler om värdet av ett ändrat beteende. Genom att 
försäkringspremien inte fullt ut differentieras efter körsträcka kommer marginal-
kostnaden för att köra ytterligare en kilometer att vara högre än den kostnad som föraren 
betalar. Konsekvensen blir överkonsumtion. 

Exempel: Anta att de två bilisterna A och B kör likadana bilar, har samma ålder, kön 
och förarhistorik. Anta också att de har samma faktiska (men okända) statistiska 
sannolikhet att råka ut för en bilolycka. Bilist A kör i genomsnitt 1 500 mil, medan bilist 
B kör 1 000 mil per år. Med en traditionell försäkring kan båda komma att hamna i 
samma premieklass trots att förare A exponeras för en högre risk än förare B till följd av 
den längre körsträckan. Om båda bilisterna skulle betala 5 000 per år för sin försäkring 
betalar A (5 000/1 500) ungefär 3,33 kronor per mil för sin försäkring medan B betalar 
5 kronor per mil (5 000/1 000), trots att riskexponeringen för A är större än för B. Den 
schablon som används för att avgöra förarens premieklass innebär att förare med högre 
riskexponering subventioneras av dem som egentligen innebär en lägre försäkringsrisk.  

Det viktigaste motivet för schabloniserade premier är att det är dyrbart att mäta och följa 
upp riskexponering och -beteende. Exempelvis litar man inte tillräckligt på fordonens 
avståndsmätare för att låta en avläsning vid den årliga besiktningen utgöra grund för 
premiens storlek. 

Schablonisering av riskbedömningen kan i kostnadshänseende fungera väl för 
försäkringsbolagen i genomsnitt. Dilemmat är att schablonen ger enskilda individer små 
möjligheter att påverka sin premiestorlek genom sitt agerande i trafiken. Den som beter 
sig på ett ”önskvärt” sätt kommer inte att belönas och man får fler olyckor än om 
premierna bättre kunde anpassas till faktisk risk.  

 

1.2 Vad innebär intelligenta försäkringar?  
Den snabba utvecklingen inom elektronikområdet ger radikalt förändrade förutsätt-
ningar för premieberäkning. Man kan börja med att konstatera att flertalet nya fordon 
redan i dag har enkla datorer installerade. Där registreras specifik bränsleförbrukning, 
återstående körsträcka med den bensin som finns i tanken och – som tillval i personbilar 
och standard i taxi – elektroniska kartor och navigeringshjälpmedel. Det är möjligt att se 
på video i baksätet. Tunga fordon har ofta mobil kommunikation som standard och det 
finns system som ger föraren löpande kontakt med sitt hemmakontor för att kunna lösa 
logistiska problem i realtid och för att mot kund redovisa var i leveranskedjan en 
försändelse finns.  

                                                 
5 Se även Trafikförsäkringsföreningens klassningslista på www.konsumenternasforsakringsbyra.se. 
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Den del av den nya fordonstekniken som är relevant i försäkringssammanhang – inom 
branschen ofta benämnd intelligenta transportsystem (ITS) – består av tre huvud-
komponenter. För det första en enkel dator i fordonet där det bl.a. finns en karta med 
gällande hastighetstavlor och där man kan lagra information om var fordonet körts. 
Enheten kan även registrera förarmönster i form av inbromsningar och acceleration 
samt hastighet. För det andra behöver man positionera fordonet i geografin, exempelvis 
med GPS-teknik (Geographical Positioning System). På så sätt är det möjligt att matcha 
faktiskt körbeteende mot lagrad kartinformationen om hastighetsgränser och på detta 
sätt observera hastighetsöverträdelser.6 För det tredje behövs en mobil kommunikation 
för att kunna överföra information från fordonsdatorn till en central server som 
exempelvis administreras av försäkringsbolaget. 

Fordonsindustrin har ett begränsat egenintresse av att utveckla applikationer för 
försäkringsbranschen. Den nya elektroniken installeras baserat på bedömningar av 
fordonsköparnas betalningsvilja för nya prylar. Inte heller torde vare sig underhållnings-
världen eller telekomindustrin – som skulle kunna sälja bandkapacitet – ha ett tillräck-
ligt eget intresse för att utveckla försäkringstillämpningar. Skälet är att en stor del av 
nyttan med de nya systemen är av kollektiv och inte privat natur; bilisten, men inte 
försäkringsbolaget, vet via hastighetsmätaren hur fort hon eller han kör. Det är 
försäkringsbolagen och samhället i övrigt som skulle vilja få tillgång till sådan 
information. 

Det finns närmare bestämt två områden där man kan använda ”intelligenta försäkringar” 
med stöd av den nya tekniken; premier kopplade till körsträcka respektive faktiskt 
körbeteende. 

Pay-As-You-Drive (PAYD): Som vi redan noterat är körsträcka korrelerad med 
olycksrisk på så sätt att ju längre sträcka som körs desto större är riskexponeringen. 
PAYD-premier utgår från traditionella schabloner som förarhistorik, ålder, kön, 
bostadsort och fordonstyp. Därutöver får försäkringstagaren möjlighet att påverka 
premiens storlek genom att kilometerkostnaden är rörlig, dvs. premien blir lägre ju 
mindre som körs vilket ger incitament till att anpassa bilanvändandet till de faktiska 
kostnaderna för att köra.7  

Det pågår i dag ett antal försök runt om i världen för att finna en lösning som gör det 
tekniskt och ekonomiskt möjligt att differentiera premien efter körsträcka. Exempelvis 
genomför det brittiska försäkringsbolaget Norwich Union sedan 2003 ett projekt som 
involverar ungefär 5 000 fordon. Förutom traditionell riskklassificering och faktisk 
körsträcka tar man också hänsyn till tid på dygnet samt var fordonet färdas. Genom 
dygnsdifferentiering kommer man åt det faktum att olycksrisken statistiskt sett är högre 
nattetid. Skälet till att skapa en koppling till var fordonet används är att man därmed 
undviker de problem som beror på att bostadsort används som proxy för mer eller 

                                                 
6 Inom några år kommer Galileo, ett nytt europeiskt positioneringssystem, att tas i bruk vilket bl.a. ger 
möjlighet till förbättrad fordonspositionering. 
7 Parry m.fl. (2004) menar att PAYD även kan ses som ett alternativ till bensinskatt eftersom föraren ges 
incitament att köra kortare sträckor vilket även minskar efterfrågan på bensin. Huvudargumentet är att 
PAYD, till skillnad från högre bensinskatter, inte ökar kostnaden för att framföra fordonet. Vid ökad 
bensinskatt kostar samma körsträcka mer medan PAYD endast ökar kostnaden om körsträckan ökar. 
Fördelen med bränsleskatter är dock att de förutom att uppmuntra till mindre bilanvändande och ett 
lugnare körsätt dessutom ger bilindustrin ett visst intresse att utveckla bränslesnålare och därmed 
miljövänligare bilar. Man visar att för en given reducering i efterfrågan på bensin kommer PAYD att 
minska kilometerrelaterade externaliteter mer än bensinskatten eftersom all reducering i efterfrågan på 
fordonsbränsle följer ur minskad körsträcka.  
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mindre riskabla miljöer (t.ex. storstad – landsbygd). Det förekommer således att 
försäkringstagaren uppger en felaktig bostadsort för att få en lägre försäkringskostnad. 

Pay-As-You-Speed (PAYS): Förutom körsträcka har förarens beteende, och i synnerhet 
valet av hastighet, stor betydelse för de förväntade olyckskostnaderna. En bilist som kör 
fort har kortare tid på sig att reagera om något oväntat inträffar än en bilist som kör 
långsammare. Risken att råka ut för en olycka är större när föraren kör fort än när han 
eller hon kör långsamt och om olyckan är framme är dess konsekvenser svårare. 8 
Därutöver ger en högre hastighet upphov till en ökad risk för övriga trafikanter som kör 
på vägen. Hastighet kan därför betraktas som en externalitet i produktionen av 
trafik(o)säkerhet. Genom att föraren inte tar hänsyn till alla effekter av sitt agerande 
kommer denne att välja en högre fart än vad som är samhällsekonomiskt optimalt. 

Det finns en mängd lagar och trafikregler som syftar till att förmå föraren att ta hänsyn 
till konsekvenserna av sitt beteende för medtrafikanterna. Hastighetsgränser övervakas 
av polis och i ökande omfattning också av hastighetskameror. Försäkringsbolagen 
tillämpar även, som vi redan noterat, olika premierabatter som belöning för uppvisad 
säker körning vilket särskilt belönar dem som håller hastighetsgränserna. 

Ett dilemma med samtliga dessa regler och bestämmelser är att kopplingen mellan 
faktiskt vardagsbeteende och försäkringspremiens storlek är svag. För att förmå förarna 
att internalisera konsekvenserna av sitt agerande behövs därför en kontinuerlig 
uppföljning av körbeteendet. 

Ett experiment med ca 150 bilister genomfördes under 2001–2002 i Borlänge med syfte 
att undersöka hur man kan mäta och påverka körbeteende. De förare som deltog i 
experimentet fick en månatlig ersättning, endera 250 eller 500 kr per månad. Men 
ersättningen minskade beroende på i vilken utsträckning föraren hade överskridit 
gällande hastighetsgränser. Ju allvarligare överträdelse desto större avdrag och de 
bilister som hade den högre månadsersättningen fick ett dubbelt avdrag. Försöket 
resulterade i en kraftig minskning både av antalet hastighetsöverträdelser samt storleken 
på dessa.  

I en annan delstudie inbjöds samtliga bilägare i Borlänge mellan 18 och 28 år att ansluta 
sig till försöket, en åldersgrupp som är särskilt olycksbenägen och som inte heller hade 
anmält sig som frivilliga i det första försöket. En kontrollgrupp bestående av ca en 
tredjedel av populationen fick detta erbjudande kopplat till ett löfte om en ekonomisk 
premie om 150 kr för varje månad som utrustningen fanns installerad; övriga tillfråga-
des utan löfte om en ersättning. Utvärderingen av att på detta sätt belöna frivilligt 
deltagande, visade en statistiskt säkerställd effekt som motsvarande en premiereduktion 
för en tänkt tillämpning i försäkringssammanhang. Båda fältexperimenten redovisas i 
Lindberg m.fl., 2006.  

Under ledning av en forskargrupp vid Ålborgs universitet, och i samarbete med ett 
försäkringsbolag och norra Jyllands län, pågår nu ett brett upplagt försök med att i 
praktiken pröva motsvarande idéer i Danmark. Projektet ”Spar på farten” riktar sig i 
första hand till unga bilister. Med hjälp av GPS-utrustning, digitala hastighetskartor och 
även en progressiv rabatt på försäkringspremien ska testförarna motiveras att hålla 
gällande hastighet. Därmed hoppas man reducera antal olyckor i denna åldersgrupp 
(Schmidt-Nilesen och Lahrmann, 2004). 

                                                 
8 Den som kör fortare kan ha också andra egenskaper som är kostsamma för försäkringsbolaget, dvs. det 
kan vara fråga om en riskbenägen eller slarvig förare. Se även Aarts och Schagen (2006) för en 
systematisk genomgång av sambandet mellan hastighet och olycksrisk. 
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1.3 Hastighetsanpassade försäkringspremier 
Försäkringsbolagen har uppenbarligen intresse av att anpassa sina premier till faktiskt 
förarbeteende i den utsträckning som detta minskar olyckskostnaderna. Man kan göra 
detta genom att helt enkelt ge de förare som installerar utrustningen en rabatt. De försök 
som gjorts i såväl Sverige som Danmark visar, utöver de resultat som nu redovisats, att 
bara tillkomsten av extra information om gällande hastighetsgränser i fordonen påverkar 
körbeteendet.  

Ett sådant erbjudande skulle särskilt locka de förare som ändå kör (relativt) lagligt, 
eftersom dessa inte skulle behöva anpassa sitt beteende särskilt mycket. Det innebär 
också att försäkringsbolaget skulle behöva höja premien för de förare som inte skaffar 
utrustningen eftersom gruppen nu innehåller färre försiktiga förare. Man kan därför 
genom självval åstadkomma en premiedifferentiering som belönar önskat agerande i 
trafiken. De delar av försäkringskollektivet som är villiga att installera de nya systemen 
får betala mindre eftersom de betraktas som ”säkrare förare” och omvänt. Man kan 
tänka sig att såväl äldre förare som kvinnor är överrepresenterade i denna grupp. 
Därutöver kan den moraliska risken begränsas genom att storleken på försäkrings-
premien påverkas av antalet hastighetsöverträdelser. Återigen kan man låta bilägarna 
själva välja att ansluta sig till systemet. 

En typ av kritik som riktats bl.a. mot användningen av GPS-baserad teknik i bilarna är 
att detta fungerar som övervakning och hotar den personliga integriteten. Detta förstärks 
om månadsräkningen redovisar när och var bilen färdats. Men sådana problem kan 
begränsas om föraren avstår från att få löpande specifikationer och enbart litar på att 
systemet fungerar på motsvarande sätt som telefonräkningen redovisar samtalsnummer 
enbart om abonnenten gör en extrabeställning av denna tjänst.  

Integritetsfrågan aktualiseras varje gång vi står inför en förändring av den typ som nu är 
aktuell. Självklart är också kvalitetssäkring av system och fasta riktlinjer för datahan-
tering en förutsättning för att minska risken för att data hanteras felaktigt. Men betal-
ning av räkningar via Internet, kontanthantering via uttagsautomater och också de 
hastighetskameror som övervakar laglydigheten i trafiken visar att det är möjligt att 
tillgodose sådana krav.  

Det finns också anledning att tro att de som ansluter sig till ett användarbaserat 
försäkringssystem anser att fördelarna överstiger de eventuella kostnader med ett s.k. 
övervakningssystem. Principiellt handlar det om att göra en avvägning av den nytta 
samhället och individen kan uppnå mot den ”personliga kostnaden” av att hålla 
hastighetsgränserna och – i ett större perspektiv – de personliga kostnader våra 
elektroniska fotspår efterlämnar.  

 

1.4 Försäkringsbolagen – samhällets förlängda arm 
Vi menar att det nu med hjälp av tekniska fordonsplattformar finns nu möjlighet att 
observera faktiskt körbeteende vilket skapar helt nya förutsättningar för differentierade 
försäkringspremier. Tekniken i kombination med smarta prismekanismer gör det 
möjligt att belöna önskvärda beteenden och att radikalt förbättra trafiksäkerheten.  

62 VTI rapport 561 



 

Det huvudsakliga problemet med att införa sådana system är inte tekniskt utan 
organisatoriskt och institutionellt. Särskilt betydelsefullt är att samhällets besparingar av 
att minska antalet olyckor är väsentligt större än försäkringsbolagens.9 Det finns därför 
en uppenbar risk att de administrativa kostnaderna för att införa den nya tekniken är så 
stora att det inte är kommersiellt motiverat med en sådan förändring. Samhället måste 
därför säkerställa att det tas ett samlat grepp kring dessa frågor.  

En byggsten i en sådan utveckling kan vara att, som framförts i den politiska debatten, 
införa en regressrätt, dvs. att ge det allmänna rätt till återkrav från försäkringsbranschen 
för vård- och sjukskrivningskostnader. På så sätt skulle de kostnader som i dag betalas 
av vården och av socialförsäkringssystemet i stort kunna flyttas över på trafikförsäk-
ringen, kostnader som då måste bäras av det trafikkollektiv som orsakat dem. Den 
ökade kostnadsmassan torde öka försäkringsbranschens intresse för 
teknikanvändningen. 

Men som vi sett är samhällets olyckskostnader också med en sådan omfördelning 
mycket större än den kostnadsmassa som på så sätt skulle bäras av försäkringssystemet. 
Det betyder att det fortfarande skulle saknas ett samlat ansvar för att minska antalet 
olyckor. I stället kommer också fortsättningsvis en allt för stor andel av anpassningen 
mot färre olyckor att bäras av statens investeringsbudget och av bilisternas köp av 
kostsamma säkerhetssystem i fordonen. Det finns därför starka skäl för att samhället tar 
ett aktivt ansvar för att i nära samarbete med försäkringsbranschen säkerställa en 
utveckling i den riktning som vi nu pekat ut.  

Vi menar också att kostnaderna för teknik och för att organisera utvecklingen inte 
behöver bli alltför stora. De tekniska komponenterna finns redan, även om de ännu inte 
är standard i alla bilar. Med en centralt administrerad standardisering kan försäkrings-
bolagen i samarbete med bilindustrin sannolikt erbjuda lösningar till beskedliga 
kostnader, i synnerhet med tanke på de långa serier som kan bli aktuella. Koordiner-
ingen av utvecklingen är den centrala uppgiften för staten, möjligen också ett ansvar för 
att vissa centrala typer av information om hastighetsgränser m.m. kontinuerligt 
uppdateras. 

Det kan också finnas skäl för staten att komplettera differentieringen av försäkrings-
premien med en motsvarande differentiering av fordonsskatten. En differentiering av 
den relativt låga försäkringspremien i Sverige kanske annars är otillräcklig för att locka 
tillräckligt många att ansluta sig till systemet. På motsvarande sätt som miljöbilar ges 
skattemässiga fördelar får då de fordon som utrustas med den aktuella typen av 
utrustning, och som får ta del av försäkringsbolagens rabatter, också lägre fordonsskatt. 
För att balansera budgeten kan man i motsvarande utsträckning höja fordonsskatten för 
dem som saknar utrustningen. 

 
1.5 Slutsatser 
Den s.k. nollvisionen, som innebär att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, 
vittnar om samhällets högt ställda ambitioner vad gäller trafiksäkerheten. Vi menar att 
man inte kan underlåta att gå vidare med utvecklingen av lämpliga samhällsinstitutioner 
för att dra nytta av de nya tekniska lösningar som identifierats i denna artikel.  

                                                 
9 Under vårt arbete i projektet har det också framkommit att Sverige tycks vara ett försäkringsbranschens 
lågprisland. Detta gör det särskilt svårt för svenska försäkringsbolag att ta ledningen i denna utveckling. 
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Det finns också en bredare potential för att använda den typ av teknisk plattform som vi 
nu talar om. Uppenbarligen skulle den påtänkta kilometerskatten10 (Prop. 2005/06:160, 
avsnitt 12.2) kunna baseras på samma plattform. Det torde också vara möjligt att ansluta 
alkolås till en försäkringslösning och till fordonets utrustning. Förare som frivilligt 
installerar alkolås får då en rabatt på sin premie eftersom man bevisligen åtar sig att 
köra i nyktert tillstånd. Inte minst nykterister torde uppfatta detta som ett attraktivt 
erbjudande. Samtidigt slipper man med ett sådant förfarande stigmatisera dem som 
tvingas installera alkolås för att få behålla körkortet, och därmed kan man bana vägen 
för en bred acceptans för att introducera denna värdefulla utrustning. 

Till skillnad mot många andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder – bättre vägar, krock-
kuddar, låsningsfria bromsar (ABS), antisladdsystem (ESP) osv. – finns det inte heller 
någon möjlighet för trafikanterna att ta ut den ökade säkerheten via ett kompenserande 
beteende.11 Genom en fokusering på hastigheten når man i själva verket en av de allra 
viktigaste parametrarna för att minska folkhälsoproblemet trafikolyckor. 

Hur betydelsefull effekten av smarta försäkringspremier är för trafiksäkerheten kan 
endast klargöras genom systematiska försök. Det är också i en sådan process som det 
blir möjligt att beräkna trafiksäkerhetsvinsterna för systemet och att ställa dessa mot 
dess administrativa kostnader. I ett sådant arbete är det också naturligt att utröna hur 
kostnadseffektiv den smarta försäkringspremien är i jämförelse med andra säkerhets-
förbättrande åtgärder som fler mötesseparerade vägar, mer polisövervakning, fler 
kameror osv. 

 

                                                 
10 Kilometerskatt är en form av vägtrafikskatt som gör det möjligt att beskatta fordon efter körsträcka. 
Syftet är att skatten ska motsvara lastbilstrafikens kostnader för samhället och miljön på just de vägar där 
fordonet färdas. 
11 Peltzman (1975) är den klassiska referensen till kompenserande beteende. 
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