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Skadetyp: Singelolycka alla orsaker 

Skadeutvecklingen har en fortsatt positiv utveckling om än i små tal jämfört med 2018. Jämfört med 2016 

är skadefrekvensen 8% lägre (2,1% jämfört med 2,3%) 

Skadetyp: Singelolycka – Bromsat omkull 

Skadeutvecklingen har en något ökad frekvens jämfört med 2018 men jämfört med 2016 är den betydligt 

lägre vilket vi själva till stor del tillskriver att ABS-utrustade motorcyklar ökar i andel. 

Skadetyp: Singelolycka – Vält stillastående 

Skadeutvecklingen har en positiv utveckling jämfört med 2018 (-15,0%) men jämfört med 2016 är den 

högre (+4,4%) 

Skadetyp: Singelolycka – Gaspådrag/Tappat grepp 

Skadeutvecklingen har en negativ utveckling jämfört med 2018 (+5,3%) och jämfört med 2016 är den också 

högre (+6,0%) 

Skadetyp: Singelolycka – Grus på asfalt 

Skadeutvecklingen har en positiv utveckling jämfört med 2018 (-30,0%) och jämfört med 2016 är den också 

lägre (-17,1%) Här har både säsongen och hur väghållaren utför sitt arbete påverkan. Vi från vår sida är 

också noga med förebyggande information både direkt till kund och via andra typer av informationskällor. 
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Skadetyp: Kollision 

Skadeutvecklingen har en positiv utveckling jämfört med 2018 (+9,0%) Här påverkas dock utfallet av vilken 

part som anses vållande och kan kostnadsmässigt ha en annan utveckling. 

Skadetyp: Maskinskada 

Skadeutvecklingen har en negativ utveckling jämfört med 2018 (+1,3%) och jämfört med 2016 är den också 

högre (+3,6%) Möjligen att det här är ett område där kunden idag har en ökad kunskap om vad 

försäkringen täcker jämfört med 2016. Men här måste vi också ta i beaktning att nyare motorcyklar har en 

mer utvecklad teknik vilket kan medföra en ökad frekvens. 

Skadetyp: Räddning/Assistans 

Skadeutvecklingen har en negativ utveckling jämfört med 2018 (+19,8%) och jämfört med 2016 är den 

också högre (+14,8%) Här måste man nog fördjupa sig lite vad som ligger bakom. Ett annorlunda beteende 

och ökad kunskap om försäkringens omfattning kan vara en sak, men kan givetvis också ha andra orsaker. 

Avseende 2019 var orsaken motorfel på 40,6% av skadorna. 

Summering 

Skadeutvecklingen har totalt en svag positiv utveckling i skadefrekvens. Trots något ökade kostnader för 

reservdelar/verkstadsarbeten kan vi på detta sätt hålla en skapligt stabil nivå på försäkringspremier sett 

över hela beståndet.  

 

 

 


