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Om forskningsprojektet Grönt ljus 
 

Folksam, MHF, SalusAnsvar och Trafikverket har genomfört forskningsprojektet Grönt 
ljus med målet att skapa en säkrare trafikmiljö. Projektet har utvärderat möjligheten att 
med hjälp av ett ekonomiskt incitament – en lägre bilförsäkringspremie – få bilförare att 
ändra sitt beteende till att köra säkrare och miljövänligare. 
 

Testgrupp och kontrollgrupp 
Projektet har omfattat en testgrupp om cirka 250 privatbilister. De har rekryterats bland 
medlemmar i MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, som har sina bilar försäkrade 
hos SalusAnsvar. Testet har att pågått sedan den 1 mars 2011 och resultatet presenterades 
den 4 september på Tylösandsseminariet. 
 
För att kunna säkerställa forskningsresultatet slumpades deltagarna i en testgrupp och en 
kontrollgrupp och det var bara testgruppen som fick direkt återkoppling på hastigheten i 
bilen. Förarna i testgruppen har vid säker körning erbjudits upp till 30 procent rabatt på sin 
ordinarie försäkringspremie hos SalusAnsvar. Tanken är att det ska löna sig att köra 
ansvarsfullt – ju mer körd sträcka inom gällande hastighetsbegränsningar, desto högre 
rabatt på bilförsäkringspremien. 
 
GPS-teknik mäter körningen 
Körningen har mätts med hjälp av GPS-teknik som monterats i testförarnas bilar. Förutom 
körd hastighet registrerades även körsträcka, kraftiga inbromsningar och genomsnittlig 
bränsleförbrukning – koldioxidutsläpp. Testföraren kunde i realtid på en display se om 
köningen påverkar försäkringspremien. Ju mer föraren kör inom gällande hastighetsgräns 
desto högre återbäring på försäkringspremien. 
 
Insamling av data 
Bilens förflyttning matchades med vägens registrerade hastighetsgräns via NVDB, 
Nationell vägdatabas. All data levererades till en projektdatabas. På en personlig sida på 
projektets webbplats kunde föraren läsa hur stor del av den körda sträcka som var inom 
gällande hastighetsgräns och hur många procent denne sparat på sin bilförsäkringspremie. 
 
Hur säkras den personliga integriteten? 
All data som trafiksäkerhetsforskarna behandlat är anonym, man kan alltså inte spåra tid 
och plats kopplat till registreringsnummer. Den data som skickats till försäkringsbolag och 
testförare är identifierad för att man ska kunna räkna ut individuellt sparad 
försäkringspremie. För att säkra integriteten även för denna grupp är tid och plats raderad i 
datan. Forskningsprojektet är godkänt av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. 
 
För ytterligare information: 

http://www.gront-ljus.se 
 
 


