KONSUMENT
Här i diagnosuttaget sitter dosan,
visar Henrik Bergentoft. Urkoppling
vid annat än verkstadsbesök kan
leda till uppsägning av försäkringen.

Övervakning
ger billigare
försäkring
Chansen att få billigare bilförsäkring fick familjen Bergentoft
att plugga in en övervakningsdosa i bilen. Nu gäller det att
hålla skyltad hastighet, gasa försiktigt och bromsa mjukt.
TEXT & FOTO: FREDRIK DIITS VIKSTRÖM

H

enrik Bergentoft halar upp mobiltelefonen och trycker fram rätt app.
Det tar en stund att ladda men snart
rasslar siffrorna in.
– Vad pinsamt!
Skärmen visar att förra veckans ”körscore” har sjunkit från maximala 100 till
lite mer beskedliga 86.
– Innan jag åkte till landet i lördags sa

All körning
registreras
och kokas
ned till en
körpoäng
som går
att följa i
telefonen.
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min fru att det kommer att förstöra körscoren. Och nu blev det så, säger Henrik
och tillägger:
– Men 86 måste väl ändå vara godkänt?
Familjen Bergentoft är bland de första i
Sverige att skaffa en bilförsäkring som baseras på hur bilen körs. Försäkringsformen har
funnits utomlands i flera år, bland annat i
Storbritannien och USA, men det är först nu
som de svenska alternativen dyker upp.
Moderna Försäkringar och nystartade
Paydrive har lanserat varsin ”betala-somdu-kör-försäkring”, Folksam har aviserat att en variant ska komma till
sommaren, och fler lär följa.
Henrik Bergentoft känner
grundaren bakom Paydrive
och har tillsammans med
sin hustru varit med i en
testgrupp sedan i höstas. När försäkringen
började säljas i mars
valde familjen att
teckna ett avtal.
En sak som lockade var att komma
bort ifrån bilförsäkringens traditionella upplägg
med riskfaktorer
som bilägarens
ålder och bostadsort, antal skadefria
år, bilmodell och
tillverkningsår, och så
vidare.
– Det här är ett sätt
att göra försäkringen mer

transparent. Det finns en koppling till den
dagliga körningen och handlar inte bara om
hur gammal jag råkar vara eller var jag bor.
Det går att påverka premien. Det var det jag
triggade på, säger Henrik.
Första månaden är ett undantag, då
beräknas premien som med vilken bilförsäkring som helst, därefter justeras priset
varje månad.
TEKNISK GRUNDBULT är en dosa som är lite
större än en tändsticksask. Den kopplas in i
bilens så kallade OBD2-port, samma diagnosuttag som verkstaden använder vid service och som normalt sitter under ratten.
Anslutningen är standard på bensinbilar
sedan 2001 och på dieslar sedan 2004 men
finns även i vissa äldre bilmodeller.
I familjen Bergentofts Ford S-Max sitter
uttaget under en lucka vid förarens vänsterknä.
– Det enda är att man inte riktigt kan
stänga luckan, säger Henrik och visar hur
dosan sticker ut några centimeter från
uttaget.
– Men det tänker man inte på över huvud
taget, inflikar han.
Om så önskas erbjuder Paydrive en förlängningssladd för att montera enheten på
annan plats.
I dosan finns GPS, gyroskop och accelerometer som registrerar hur bilen körs
och på vilka vägar. Innanför det svarta skalet finns också ett SIM-kort som används
för att skicka informationen över mobilnätet till Paydrives server.
All data vägs samman och resulterar i
nämnda körscore som är ett indextal mel-

lan 1 och 100. Lugn och laglydig körning ger
pluspoäng, körning över fartgränsen och
hastiga rörelser ger minus. Ju högre körscore, desto större rabatt på premien. Maximal
sänkning är 50 procent men låga poäng kan
också ge påslag på 50 procent.

– Men nu när vi har det här installerat är
det en helt annan grej som vi värdesätter.
Det har blivit som en familjetävling i att
köra säkrast.
Att se körpoängen i telefonen och att få
regelbundna rapporter på e-post som sammanfattar den senaste tidens körning har
PAYDRIVE LÄGGER ÄVEN stor vikt vid kör- blivit en sporre att köra mer försiktigt.
sträcka och betonar att längre sträcka inne– Min fru kör alltid väldigt lagligt och
bär högre risk för olycka. Till exempel kan
har alltid gjort det och jag ska alltid köra
premierabatten inte bli större än 25 procent åtta kilometer i timmen för fort av någon
om bilen körs mer än 100 mil i månaden.
anledning. Man tjänar ju ingenting på det,
Henrik Bergentoft är hoppfull om att
man bara gör det. Nu blir det svart på vitt,
sänka premien.
man ser vem som har kört för fort, och det
– Vi har inte fått den första månadsblir en morot för att köra bättre, säger Henfakturan ännu men grundpremien är inte
rik och fortsätter:
högre än vad vi hade innan, och om vi kör
– ”Hoppas du gillar den där omkörlydigt kan den bli kanske 25 procent lägre.
ningen för den kommer att förstöra vår
Det är ganska många tusenlappar på ett år,
score och det kommer att bli dyrare”. Det
säger han och konstaterar:
är en sådan grej som min fru använder. Så

det här är verkligen en sund familjetävlan i
trafiksäkerhet.
Att hela tiden vara övervakad är inget
som bekymrar, menar Henrik.
– Övervakningen är ändå valfri. Jag kan
ju dra ut den här pluggen nu och avsluta
försäkringen. Men övervakningen kan
också vara bra. Om man skulle ha så otur
att bilen blir stulen har man faktiskt koll på
var den är någonstans. Det är bara att kolla
i telefonen, säger han och påpekar att spårningen kan vara användbar i vardagen:
– Om min fru är ute och kör så kan jag ta
upp appen och se hur hon har kört och hur
fort hon har kört. Plus att jag alltid vet var
hon är någonstans.
För att förbättra körscoren planerar Henrik att ta det lite extra lugnt framöver:
– Antingen det eller skicka över ratten till
min fru. s
›››
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”Kan få
stor eﬀekt”

›

Flera olika
system med
nya tekniken

B

Tekniken som avslöjar hur stora
risker bilägaren tar i trafiken skakar om marknaden för bilförsäkringar. Nya aktörer och traditionella bolag satsar på den
nya försäkringsformen. De olika
systemen skiljer
sig dock på
flera punkter.
TEXT: FREDRIK DIITS VIKSTRÖM
ILLUSTRATION: NIKLAS CARLE
Mycket data samlas in men all
information om tid och plats
raderas, försäkrar Paydrive, Moderna Försäkringar och Folksam.

N

u kommer flera bilförsäkringar som
baseras på hur du kör snarare än var
du bor och hur gammal du är. Paydrive
lanserade sin variant i mars medan Moderna
Försäkringar kom igång i november.
– Vi ser att det finns på andra ställen i
världen och vi ser att kunderna är villiga
att vara uppkopplade för att kunna erhålla
en mer rättvis bilförsäkring, säger Torbjörn
Annerfors, ansvarig för den nya tjänsten
Moderna Smart, och fortsätter:
– De traditionella premiefaktorerna är
inte alltid rättvisa. Det finns något djupare
bakom hur man kör. Vi har alla sett i trafiken att vissa kör mindre säkert än andra
och deras högre risk vill inte alla betala för.
Därför tror vi att det här är framtiden.
Peter Händel, professor i signalbehandling på KTH, är expert på systemen bakom
så kallad försäkringstelematik.
– Nu börjar det bubbla i Sverige, säger
han. Nya spelare kommer in med försäkringstelematik som ett verktyg och utmanar de befintliga bolagen. Det är någonting
som vi inte sett på många år i försäkringsbranschen.
Att försäkringsmodellen inte kommit
till Sverige tidigare handlar om de stora
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bolagens starka ställning, menar Andreas
Broström, vd på Paydrive.
– Det som är speciellt med den svenska
försäkringsmarknaden är den exceptionellt
dåliga konkurrensen. När det är dålig konkurrens och bolagen tjänar mycket pengar
är incitamenten för förändring som minst,
säger han och konstaterar:
– Varför skulle de vilja ändra något som
funkar så bra?
EN AVGÖRANDE SKILLNAD mellan Paydrive
och Moderna Smart är den bakomliggande
tekniken. Den senare förlitar sig på en app
som installeras i bilägarens mobiltelefon.
När man startar bilen ska man också trycka
igång appen. 50 mils övervakad körning
behövs innan premierabatt kan bli aktuellt.
– Det blir mycket mer tillgängligt när det
enda som krävs är att man laddar ner en
app, kontra att man ska installera något i
bilen, säger Torbjörn Annerfors på Moderna Försäkringar.
Tanken är att övervakningen ska ske
på frivillig basis, bilägaren kan låta bli att
starta appen eller slå av den när som helst.
Torbjörn Annerfors medger att systemet
kan missbrukas men tror på ärlighet:

– Vi väljer att lita på våra kunder. Vi tror
att de använder appen på rätt sätt.
Paydrive å sin sida förespråkar kontinuerlig övervakning och använder en dosa
som kopplas in i bilens diagnosuttag. Villkoren är också olika. Med Paydrive kan låga
körpoäng leda till påslag på premien.
– Det är farligt att köra så. Jag vet att
andra bolag bara justerar rabatter men
vem är det som betalar för de som inte kör
säkert? Riskfyllt beteende måste kosta mer,
säger vd:n Andreas Broström och lägger till:
– Vi vill att man ska göra ett aktivt val
och köra som man gör på bilskolan. Om
man märker att det här inte passar så har vi
ingen bindningstid.
ETT AV DE STÖRSTA FÖRSÖKEN med den
här sortens bilförsäkring genomförde Folksam 2011. 250 bilister fick prova hur det
var ha en ekonomisk morot i försäkringen
under ett års tid. Anders Kullgren är trafikforskningschef på Folksam:
– Det visade att vi fick en halvering i
fortkörningar hos de som hade det här systemet. Det visade också att merparten var
positiva. Tre av fyra tyckte att det var ett
bra sätt att påverka sin körning.

Det har tagit tid att ta fram en produkt
men i sommar planerar Folksam att lansera
försäkringen Köra Säkert, som bygger på
erfarenheter från testet.
Likt Paydrive satsar Folksam på att
använda en dosa i diagnosuttaget. Skillnaden är att Telia står för dosan och att den
kräver ett särskilt abonnemang som kopplar upp bilen mot 4G-nätet, vilket också
kan användas för andra tjänster.
Med Köra Säkert följer också en trådlös
indikator med tre lampor som ska placeras
på instrumentbrädan. Grönt ljus betyder
laglig fart, gult strax över gränsen och rött
att det går mer än fem km/tim för fort.
– Det framgick tydligt i forskningsprojektet att den momentana återkopplingen
är viktig. Det ger en direkt påverkan på körningen, säger Anders Kullgren.
Flera liknande försäkringslösningar lär
komma i sinom tid. If, Länsförsäkringar
och Trygg-Hansa är intresserade.
– Vi följer utvecklingen mer intensivt än
tidigare då tekniken har blivit bättre men
vi ser också att kunder har en större acceptans att lämna ut den här typen av data,
säger Maria Wedin, produktspecialist på
Länsförsäkringar. s

FAKTA TVÅ ALTERNATIV BLIR
SNART TRE
MODERNA SMART
Försäkringsbolag: Moderna Försäkringar.
Tillgänglighet: Nu (lanserades i höstas).
Teknik: App som installeras i bilägarens
mobiltelefon. Telefonens inbyggda GPS och
gyroskop används.
Möjlig rabatt: Upp till 15 procent.
Möjligt påslag: –
PAYDRIVE
Försäkringsbolag: Nystartade svenska
företaget Paydrive förmedlar men norska
Gjensidige står för själva försäkringen.
Tillgänglighet: Nu (lanserades i mars).
Teknik: Dosa ansluten till bilens diagnosuttag.
GPS, gyroskop och accelerometer i dosan.
Möjlig rabatt: Upp till 50 procent.
Möjligt påslag: Upp till 50 procent.
KÖRA SÄKERT
Försäkringsbolag: Folksam.
Tillgängligt: Ska lanseras i sommar.
Teknik: Dosa från Telia (Telia Sense) ansluten
till bilens diagnosuttag. GPS, gyroskop och
accelerometer i dosan. Abonnemang från
Telia krävs, priset är ännu inte fastställt.
Möjlig rabatt: Upp till 20 procent.
Möjligt påslag: –

etala-som-du-kör-försäkringar kan
spara pengar för bilägaren – men
också liv. Maria Krafft är måldirektör
med ansvar för trafiksäkerhet på Trafikverket. Hon ser en stor potential.
– Vi har gjort mycket i vårt transportsystem. Vi har arbetat för att förhindra
möteskollisioner, städat sidoområden, och
så vidare. Systemet har blivit mer förlåtande
men det är dimensionerat
utifrån våra hastighetsgränser, säger hon och
konstaterar:
– Om försäkringsbolagen kan uppmuntra den
stora massan att sänka
medelhastigheten kan det
få stor effekt.
Maria Kraﬀt.
Hastigheten är avgörande för hur många som dör eller skadas i
trafiken, enligt Trafikverkets beräkningar.
– Om medelhastigheten skulle sänkas
bara två–tre procent pratar vi 50–60 liv per
år som kan räddas. Lågt räknat, säger Maria
Krafft.
Förra året omkom 260 personer i trafiken.
En förutsättning för att de nya försäkringarna ska fungera är att det finns aktuell information om vilka fartgränser som gäller på alla
svenska vägar. Uppgifterna finns samlade i
Trafikverkets nationella vägdatabas.
– Vi lägger ner mycket tid och arbete för
att se till att hastighetsinformationen är så
korrekt som möjligt. Om du kör en väg varje
dag och hastighetsgränsen i databasen är fel
är det klart att du blir irriterad, säger Maria
Krafft och påpekar att uppgifterna stämmer
till över 90 procent.
MARIE NORDÉN, generalsekreterare för
NTF, tycker att den nya
försäkringsformen är
efterlängtad.
– Jag tror att vi har
underskattat morötterna
i trafiksäkerhetsarbetet.
Vi har alltid straffat det
dåliga beteendet och inte
brytt oss om det goda. Det
Marie Nordén.
är positivt om de laglydiga
förarna faktiskt kan premieras.
Någon stor effekt på till exempel medelhastigheten räknar Marie Nordén inte med i
första skedet.
– Det kan bli så att de som redan kör lugnt
väljer en sådan här försäkring. Och de som
inte vill ändra sitt beteende väljer bort en
sådan här tjänst. På sikt skulle jag gärna se
att försäkringsbolagen inför det här som
standard i bilförsäkringen.
Att få bilägare att byta försäkring är en
utmaning, tror Maria Krafft på Trafikverket.
– Jag tror att det här kommer att växa
långsamt men successivt vinna mark. En ny
försäkring är ändå inte en ny iPhone. Det
är en ganska tråkig produkt som man inte
behöver ha det senaste av. Därför är pengarna
avgörande. Hur mycket kan jag spara? s
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