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Autoliv presenterar Safety Score för att främja säkrare körbeteende 
En unik bedömning av förares risk- och säkerhetsbeteende 

 
(Detroit, USA, 14 januari 2019) - Autoliv, Inc., (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb) världens ledande 
bilsäkerhetsföretag, presenterade idag Safety Score, en smartphone-applikation med målet att 
bidra till att människor i alla åldrar får ett säkrare körbeteende. 

 

Efter att applikationen laddats ned och är aktiverad, mäter Safety Score förarbeteende i realtid och 
jämför det sedan med Autolivs egna, skyddade dataalgoritmer och härvid kända orsaker till olyckor. 
Användaren får därefter en personlig tresiffrig säkerhetspoäng. Ju högre poängen är, desto säkrare är 
förarens körbeteende vad avser en rad datapunkter, som hur bilen svänger, acceleration, 
inbromsning, hastighet och distraktion. Appen samlar också in och jämför data om väder, typ av vägar 
som föraren kör på, tid på dygnet samt körtid. 
 

"Idag omkommer nästan 1,4 miljoner människor i trafikolyckor varje år och antalet förväntas öka. 
Autoliv har samlat in, studerat och agerat baserat på olycksdata i 65 år och vi anser att vägen till att 
rädda fler liv omfattar att förbättra förarens beteende. När Safety Score används regelbundet ger den 
unik förståelse för individens körmönster ur ett säkerhetsperspektiv och tillhandahåller ett ramverk för 
coachning och ett säkrare körbeteende", sade Cecilia Sunnevång, Ph D, och Vice President Research 
Autoliv. 
 

Christoffer Malm, Autoliv Director Digital and Mobility, tillade att en personlig säkerhetspoäng baserad 
på individuellt körbeteende också skulle kunna användas av bildelningsbolag, taxi- och 
limousinebolag, fordonsflottor och andra transportbolag för att ge en objektiv bild av en användares 
körbeteenden och tillhandahålla en plattform för att utvärdera och förbättra körbeteendet. Dessutom 
kan en personlig säkerhetspoäng baserad på individuellt körbeteende också användas för att 
eventuellt minska försäkringskostnaderna. 

 

"Många användningsbaserade försäkringsprogram samlar in fordonsdata och poäng baserat på 
prestanda hos ett fordon, som ofta har flera förare, vilket får till följd att körbeteendet som rapporteras 
tillbaka till försäkringsbolaget inte är personligt", sade Christoffer Malm. "Safety Score bedömer 
individuellt körbeteende – oavsett vilket fordon som körs – och ger en personlig poäng som kan 
användas för att bestämma individens säkra körbeteenden. Individen kan sedan dela denna 
information med försäkringsbolaget för att eventuellt minska kostnaderna." 

 

För mer information besök www.autoliv.com/SafetyScore 

 

För ytterligare information kontakta:  

Jim Parks, +1 (248) 370-5677 

Stina Thorman, +46 70 957 8150 

 

Om Autoliv 

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar 
bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv mer än  
66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. 
Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq 
Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com. 

http://www.autoliv.com/SafetyScore
http://www.autoliv.com/


  

 

Autoliv Inc. 

Box 70381, 107 24 Stockholm 

111 64 Stockholm, Sverige 

Besöksadress: World Trade Center, 

Klarabergsviadukten 70, B7, 111 64 Stockholm 

Phone: +46 (0)8 58720650 

E-mail: stina.thorman@autoliv.com 

 

 

 

 

 

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden 
såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. 
Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv 
och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på 
våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro 
och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att 
framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa 
uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till 
det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och 
osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare 
angivits. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-
looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” 
erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller 
framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.  


