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Sammendrag 

Denne oppgaven tar for seg bruksbaserte bilforsikringer og konsekvensene denne typen 

forsikring har for personvernet til kunden. For å finne ut av dette, har jeg forsøkt å belyse tre 

forskningsspørsmål knyttet til temaet.  

Det første forskningsspørsmålet dreier seg om hva som ligger i begrepet bruksbasert 

bilforsikring. Jeg har sett på hvilke opplysninger som ulike forsikringsselskap samler inn, med 

spesiell vekt på sanntidsopplysninger, og hvordan disse opplysningene samles inn. For å få en 

bedre forståelse av dette har jeg trukket paralleller til to konkrete løsninger på det norske 

forsikringsmarkedet, Sidekick og Spinn. Jeg har også redegjort for noen rettslige aspekter som 

jeg finner særlig relevante for personvernet til kunden i bruksbaserte bilforsikringer. 

Det andre forskningsspørsmålet jeg har forsøkt å svare på gjelder hvordan de to 

forsikringsselskapene som utviklet løsningene Sidekick og Spinn har arbeidet med løsningene 

for å sikre kundenes personvern på best mulig måte. Jeg har i den sammenhengen 

gjennomført to intervjuer for å få best mulig oversikt over elementene i spørsmålet. 

Resultatene fra intervjuene har gitt interessante sammenligninger og diskusjoner om hvordan 

de to forsikringsselskapene har arbeidet med personvernet i løsningene. 

I det tredje forskningsspørsmålet har jeg undersøkt og diskutert nærmere tre konkrete 

personvernutfordringer som er særlig relevante i de to løsningene Sidekick og Spinn. 

Utfordringene jeg har tatt for meg er risikoen for prisdiskriminering og kundeselektering, 

konsekvensene av formålene med løsningene og til slutt utfordringer knyttet til 

dataminimering i løsningene. 

Undersøkelsene knyttet til disse forskningsspørsmålene har gitt meg innsikt i hvordan 

bruksbasert bilforsikring fungerer i praksis. Dette innebærer blant annet hvordan fokus på 

kundenes personvern har formet Sidekick og Spinn. I tillegg har jeg fått innblikk i hvordan 

den teknologiske utviklingen har endret forsikringsbransjen, og hvilke utviklingsmuligheter 

som finnes i disse løsningene. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og aktualitet 

Forsikringsselskaper spiller en viktig rolle i våre liv fordi de leverer tjenester vi ofte ikke 

klarer oss uten, og tar beslutninger som kan få store praktiske konsekvenser for oss.1 

Tradisjonelt sett er forsikringer bygget opp rundt en tanke om at en gruppe mennesker står 

sammen om å dele risikoen for skade eller tap.2 Dette har etablert en praksis hvor erfaringer 

og statistikk om hvordan andre vi har likhetstrekk med har oppført seg tidligere har vært 

utgangspunktet for fastsettelse av blant annet forsikringspris.3 Jeg vil videre i oppgaven 

betegne dette som tradisjonell forsikring. 

Forsikringsbransjen har lang tradisjon med å hente inn informasjon om sine kunder for å 

kunne tilpasse pris og vilkår til den enkelte.4 Dette har stort sett handlet om å hente inn 

opplysninger fra kunden, slik at forsikringsselskapet kan tilpasse avtalen etter erfaringer fra 

lignende kunder. Teknologi som stordata, kunstig intelligens og sensorer er i ferd med å endre 

denne tradisjonelle forsikringstankegangen. Ved hjelp av sensorer som samler inn oppdaterte 

personopplysninger om kunden kan forsikringsselskapene få detaljert kunnskap om hvordan 

vi lever og oppfører oss. Med denne kunnskapen kan prisen på forsikringen bli beregnet utfra 

vår unike adferd.5  

Forsikringsavtaler basert på oppdaterte personopplysninger har foreløpig hatt størst utbredelse 

innen bilforsikring.6 Bilforsikringsavtaler basert på faktiske opplysninger om kjøreferdigheter 

startet for mer enn ti år siden,7 og i 2018 var det over 50 millioner kunder verden over.8 Men i 

Norge er dette en relativt ny måte å tenke på i forsikringsbransjen. I 2016 lanserte Rema1000 

                                                

1 Datatilsynet (2018), s. 4. 
2 Døving (2018). 
3 Datatilsynet (2018), s. 8. 
4 Sparebank1 Skadeforsikring AS (2017), s. 4. 
5 Datatilsynet og Teknologirådet (2017), s. 15. 
6 Datatilsynet (2018), s. 8. 
7 Christl (2016), s. 35. 
8 Ptolemus (2018). 
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Forsikring landets første forsikring basert på opplysninger innhentet ved hjelp av en sensor.9 

Forsikringsavtalen gikk ut på at kundene måtte installere en sensor i bilen som registrerte 

blant annet avstand, tid, sjåførens kjøremønster og bilens tilstand. Sensoren var koblet til en 

app som registrerte opplysningene og sendte den til forsikringsselskapet.10 Kundene kunne 

opparbeide seg opp til 15 % rabatt (i tillegg til opparbeidet bonus) på bilforsikringen dersom 

de samtykket til å dele disse opplysningene med forsikringsselskapet.  

Rema1000 Forsikring ble avsluttet våren 2018. Sparebank1 lanserte en lignende 

forsikringsavtale i 2017. Denne forsikringen eksisterer fortsatt i dag, men driftes av selskapet 

Fremtind som er et samarbeid mellom Sparebank1 og DNB. I 2018 lanserte Tryg Forsikring 

også en lignende forsikringsavtale, men de valgte å begrense brukergruppen til de mellom 18 

og 30 år.11  

1.2 Tema og forskningsspørsmål 

Det overordnede temaet for denne oppgaven er bruksbasert bilforsikring og konsekvenser 

denne typen forsikring har for personvernet til kunden. Jeg bruker begrepet bruksbasert 

forsikring for å beskrive forsikringsavtaler som samler inn sanntidsopplysninger om kunden. 

Løsningene baserer seg på sensorteknologi i nær tilknytning til kunden.12 Det vil si at 

forsikringsselskapet tar utgangspunkt i oppdaterte opplysninger for å beregne individuell 

risiko. Jeg kommer nærmere inn på bruksbasert bilforsikring og hvordan dette fungerer i 

kapittel 2 i oppgaven. 

Bruk av sensorer til å beregne individuelle forsikringsavtaler er veldig aktuelt også i andre 

typer forsikringer enn bilforsikring, men jeg har valgt å begrense meg til bilforsikringsavtaler 

i denne oppgaven. Bakgrunnen for valget er at denne teknologien foreløpig er mest utbredt i 

bilforsikringsavtaler, og er fortsatt i stor vekst i hele verden.13  

Sparebank 1 gjennomførte i 2017 og 2018 en undersøkelse om folks holdninger til 

bruksbaserte forsikringer. I denne undersøkelsen kom det fram at folk er mindre skeptiske til 

                                                

9 Nes (2018). 
10 Datatilsynet (2016), s. 2. 
11 Tryg «Sidekick». 
12 Datatilsynet og Teknologirådet (2017), s. 15. 
13 Christl (2016), s. 52. 
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bruksbaserte bilforsikringer, enn andre bruksbaserte forsikringer. Jeg ønsker å fokusere på 

bruksbaserte bilforsikringer for å belyse utfordringer knyttet til dette området. Jeg tenker det 

er viktig at folk er tilstrekkelig opplyst om utfordringene, og ikke stiller seg ukritisk til slik 

teknologi. 

De selskapene som sitter på mest forbrukeropplysninger er vinnerne i dagens digitale 

økonomi.14 Personvernet har lenge vært en viktig faktor i avveiing av teknologiske muligheter 

opp mot samfunnspolitiske krav. Den nye personopplysningsloven15 trådte i kraft i Norge i 

2018. Bakgrunnen for loven var å inkorporere personvernforordningen16 i norsk rett.17 

Forordningen legger et viktig grunnlag for undersøkelsene i denne oppgaven. I oppgavens 

kapittel 3 kommer jeg nærmere inn på utvalgte rettslige aspekter i personvernforordningen 

som jeg finner særlig relevante for den overordnede problemstillingen. 

Jeg har valgt å fokusere på utviklingen i det norske forsikringsmarkedet, og bruker de to 

persontilpassede forsikringene fra henholdsvis Fremtind og Tryg Forsikring som 

utgangspunkt for undersøkelsene i denne oppgaven. Dette er to relativt nye løsninger, men 

forsikringsselskapene har et godt utgangspunkt med en stor kundekrets og høy tillit hos 

kundene side. De har lang erfaring med å tilby tradisjonelle forsikringer, og jeg finner det 

interessant å undersøke hvilken omstilling de måtte gjennom ved lansering av en helt ny type 

forsikringsløsning. Jeg ønsker å undersøke hvordan selskapene har utviklet og arbeidet med 

løsningene, og hvilke utfordringer de har møtt på veien. 

For å kunne undersøke mitt overordnede tema best mulig har jeg valgt å utarbeide tre 

forskningsspørsmål: 

1. Hva er bruksbasert bilforsikring? 

2. Hvordan arbeider forsikringsselskapene Tryg og Fremtind for å sikre kundenes 
personvern på best mulig måte i deres bruksbaserte bilforsikringsløsninger? 

3. Hvilke utfordringer har vært størst i arbeidet utvikling og drift av bruksbaserte 
bilforsikringsløsninger? 

                                                

14 Datatilsynet (2018), s. 17. 
15 Lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger. 
16 Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om 
oppheving av direktiv 95/46/EF. 

17 Personopplysningsloven § 1 
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Videre i dette kapitelet skal jeg forklare hvordan forskningsspørsmålene skal forstås og 

avgrenses. 

1.2.1 Hva er bruksbasert bilforsikring? 

Hovedfokuset i dette forskningsspørsmålet er innsamling av sanntidsopplysninger i 

bilforsikringsøyemed. Jeg ønsker ikke å gå for teknisk til verks, og vil derfor ikke gå dypt inn 

i teknologiene som benyttes. Det vesentlige er hvilke opplysninger som samles inn, hvordan 

opplysningene samles inn og hvilket formål de samles inn for. Jeg velger å undersøke dette 

nærmere for å få en grunnleggende forståelse av hvordan bruksbasert forsikring fungerer og 

hvilke rammer som finnes rundt forsikringsløsningene. Resultatene fra dette 

forskningsspørsmålet vil legge grunnlaget for de videre forskningsspørsmålene i oppgaven. 

Jeg velger å trekke fram både tekniske og juridiske elementer knyttet til bruksbaserte 

bilforsikringer for å få best mulig oversikt over alle de aktuelle utfordringene som den 

overordnede problemstillingen trekker fram. 

I den tekniske delen tar jeg sikte på å kartlegge hvordan forsikringsselskapene samler inn 

sanntidsopplysninger. Sensorteknologi har et stort potensial for innsamling av opplysninger, 

og jeg vil undersøke nærmere hvilke grenser som blir satt for innsamlingen i bruksbaserte 

bilforsikringsløsninger. For å besvare dette forskningsspørsmålet på best måte vil jeg først ta 

for meg noen forutsetninger for innsamling av sanntidsopplysninger, for deretter å kartlegge 

hvordan innsamlingen fungerer i praksis. For å legge grunnlaget for forskningsspørsmål 2 og 

3 vil jeg også skape en oversikt over de aktuelle elementene i de bruksbaserte 

bilforsikringsløsningene til Fremtind og Tryg Forsikring. 

I den juridiske delen vil jeg redegjøre for noen av de juridiske aspekter jeg finner særlig 

relevant for bruksbaserte bilforsikringer i et personvernfokus. Kundens rettigheter og 

personvern vil stå sentralt i utvalget av juridiske aspekter. Jeg vil se de norske løsningene i lys 

av de juridiske aspektene. Dette vil i stor grad være med på å danne grunnlaget for 

undersøkelsene i forskningsspørsmål 2 og 3. 

1.2.2 Hvordan arbeider forsikringsselskapene Tryg og Fremtind for å sikre 

kundenes personvern på best mulig måte i deres bruksbaserte 

bilforsikringsløsninger? 

For å besvare dette forskningsspørsmålet vil jeg forsøke å undersøke nærmere hvordan 
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bruksbaserte bilforsikringer fungerer i praksis. I besvarelsen av dette forskningsspørsmålet har 

jeg tatt sikte på å undersøke de bruksbaserte bilforsikringsløsningene til henholdsvis Fremtind 

og Tryg, ettersom de er de eneste tilbyderne på det norske markedet. Dette 

forskningsspørsmålet går mer praktisk til verks, og jeg ønsker å gi oppgaven mer dybde ved å 

trekke inn praktiske erfaringer på området. Jeg ønsker å se nærmere på hvilke erfaringer de to 

forsikringsselskapene har tatt med seg fra utviklingen av løsningene, og hvordan de har 

arbeidet med personvernet til kunden fra utviklingsfasen. 

Jeg betrakter forskningsspørsmål 2 som et spørsmål om status på det norske markedet i dag og 

hvordan bruksbasert forsikring fungerer i praksis. Besvarelsen på dette forskningsspørsmålet 

bygger videre på det jeg har kommet fram til i forskningsspørsmål 1. Jeg ønsker å finne ut av 

bakgrunnen for valg de har tatt i løsningen og hvordan disse valgene har vært med på å forme 

løsningen. Videre ønsker jeg å finne ut av hvilke utviklingsmuligheter som ligger i løsningen 

og hvordan forsikringsselskapene ser for seg at løsningene kan videreutvikles. 

Et annet element ved dette forskningsspørsmålet er å trekke paralleller mellom de to 

bruksbaserte forsikringsløsningene til Fremtind og Tryg Forsikring og finne likheter og 

forskjeller mellom disse. Jeg vil undersøke de to løsningene separat og deretter sammenligne 

resultatene. Disse to forsikringsavtalene har flere likheter, blant annet at de bruker samme 

teknologi for å samle inn opplysninger og de samler i stor grad inn de samme opplysningene. 

Jeg finner det interessant å undersøke hvordan løsningene skiller seg fra hverandre og hvilke 

konsekvenser dette har hatt for løsningen. 

1.2.3 Hvilke personvernutfordringer har vært størst i arbeidet utvikling og 

drift av bruksbaserte bilforsikringsløsninger? 

Forskningsspørsmål 3 betrakter jeg hovedsakelig som et spørsmål om hva som i praksis kan 

tolkes å være de største personvernutfordringene i eksisterende bruksbaserte 

bilforsikringsløsninger. Undersøkelsene og resultatene i dette forskningsspørsmålet baserer 

seg i stor grad på hva jeg kommer fram til i forskningsspørsmålene 1 og 2. Jeg har valgt å 

fokusere på noen få utfordringer slik at jeg kunne gå dypere inn i de enkelte utfordringene. 

Utfordringene knyttet til forskningsspørsmål 3 har jeg valgt med utgangspunkt i resultatene 

fra forskningsspørsmål 1 og 2. Dette er utfordringer som har hatt konsekvenser for både 

tekniske og juridiske aspekter i løsningene, og som vil påvirke den videre utviklingen av 
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løsningene. Jeg har undersøkt tre personvernutfordringer knyttet til løsningene. Disse er 

risikoen for prisdiskriminering og kundeselektering, konsekvensene av formålene med 

løsningene og til slutt utfordringer knyttet til dataminimering i løsningene. 

1.3 Metode og gjennomføring av undersøkelsesopplegg 

1.3.1 Oversikt 

Ved valg av metode er det viktig å ta hensyn til kvaliteten på informasjonen som skal samles 

inn. Hensikten med datamaterialet som samles inn er å belyse den aktuelle problemstillingen 

og komme fram til analyseresultater som er holdbare og fruktbare.18 Datamaterialets kvalitet 

er høyere jo mer velegnet materialet er til å belyse problemstillingen.19 Metodene jeg har valgt 

å anvende baserer seg på hvilken informasjon jeg trenger for å få vitenskapelige holdbare svar 

på hvert av mine forskningsspørsmål. 

For å undersøke forskningsspørsmålene mine best mulig har jeg benyttet meg av en 

kombinasjon av samfunnsvitenskapelige og juridiske metoder for å samle inn informasjon. 

Det er de samfunnsvitenskapelige metodene jeg har benyttet meg av i størst grad. I all 

hovedsak har jeg samlet inn kvalitative data. Bakgrunnen for dette er at jeg har undersøkt få 

enheter for å få mer dyptgående informasjon på området.  

Jeg har benyttet meg av både skriftlige og muntlige kilder for å samle inn data. Jeg startet med 

skriftlige kilder for å få god oversikt over elementene i min problemstilling og relevant teori. 

Deretter har jeg benyttet muntlige kilder til å supplere informasjonen jeg har fått gjennom de 

skriftlige kildene. På denne måten har jeg opparbeidet meg en mer praktisk tilnærming til 

problemstillingen. De muntlige kildene har også gitt meg tilgang på flere skriftlige kilder som 

har fungert som et fint supplement. 

I dette kapittelet tar jeg først for meg de forskjellige metodene har brukt og begrunner valget. 

Deretter forklarer jeg samspillet mellom de ulike metodene jeg har brukt og hvordan de 

supplerer hverandre. Til slutt går jeg nærmere inn på kildekritiske spørsmål rundt metodene 

                                                

18 Grønmo (2004), s. 217. 
19 Grønmo (2004), s 217. 
 



8 

jeg har brukt.  

1.3.2 Dokumentanalyse og litteraturstudie 

Dokumentanalyse innebærer innsamling av sekundærdata. Det vil si data som er samlet inn av 

andre.20 Det er en systematisk gjennomgang av skriftlig materiale for å finne informasjon som 

er relevant i de enkelte tilfellene.21 Jeg har brukt denne metoden til å belyse alle 

forskningsspørsmålene, men i størst grad i forskningsspørsmål 1. Først og fremst har jeg 

funnet dokumenter som gir gode oversikter over bruksbasert forsikring og bruksbasert 

bilforsikring spesielt. Jeg har benyttet meg av disse dokumentene til å skaffe en oversikt over 

hvordan bilforsikringen fungerer, hvilke typer datainnsamlingsmetoder som finnes og hvilke 

sanntidsopplysninger som samles inn. 

Den tidligere personvernlovgivningen22 stilte krav til konsesjon ved ny behandling av 

personopplysninger. I forbindelse med lansering av persontilpasset bilforsikring i Norge fikk 

både Sparebank1 Skadeforsikring og Tryg forsikring en konsesjon for behandling av 

personopplysninger. Sparebank 1 fikk konsesjon i 2016, mens Tryg fikk i 2018. Selv om Tryg 

lanserte sin bilforsikring i etterkant av at den nye lovgivningen trådte i kraft, og det ikke 

lenger var krav om konsesjon, ble arbeidet med løsningen i stor grad gjennomført i forkant, og 

det var dermed nødvendig med konsesjon. 

Jeg har også møtt på en utfordring i å få tilstrekkelig informasjon om de norske løsningene. 

Det ville for eksempel vært nyttig å få tilgang til informasjonen som blir gitt til kundene i 

forbindelse med avtaleinngåelse i de bruksbaserte bilforsikringsløsningene til Tryg og 

Fremtind. Det har dessverre ikke lyktes meg å få tilgang til disse dokumentene. For å løse 

denne utfordringen på best mulig måte har jeg basert meg på informasjon fra de to 

konsesjonene. De to konsesjonene er på mange måter utdatert ettersom konsesjonskravet falt 

bort da den nye personvernlovgivningen trådte i kraft. Jeg har forsøkt å løse dette ved å 

sammenligne informasjon fra nettsidene og informasjon fra intervjuene med konsesjonene. 

Det finnes lite konsekvent begrepsbruk på området bruksbasert forsikring, og dette har vært 

en utfordring i bruk av denne metoden. Forskjellige begreper for å beskrive samme teknologi 

                                                

20 Jacobsen (2015), s. 171. 
21 Grønmo (2004), s. 187. 
22 Lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 
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og samme begreper med ulikt meningsinnhold har gjort det vanskelig å få oversikt over alle 

relevante dokumenter og plukke ut rett informasjon. For å løse dette på best mulig måte har 

jeg valgt å sammenligne flere kilder, og deretter tolket ut fra min egen forståelse av dem. 

For å besvare forskningsspørsmål 2 og 3 har jeg benyttet meg av en del dokumenter og 

undersøkelser som jeg har fått tilgang til gjennom min informant i Fremtind. Disse 

dokumentene kan fort bli litt ensidige, og partiske, ettersom forsikringsselskapet er interessert 

i å fremstå så bra som mulig. Jeg har i disse tilfellene benyttet mer generell litteratur for å 

supplere dokumentene på best mulig måte. 

1.3.3 Intervju 

1.3.3.1 Oversikt 

Jeg har valgt å benytte meg av individuelle kvalitative intervjuer. Det vil i utgangspunktet si 

samtaler med de to aktuelle forsikringsselskapene for å innhente data som er relevant for 

forskningsspørsmålene.23 Informasjonen fra disse intervjuene har i hovedsak vært med på å 

belyse forskningsspørsmål 2 og 3, men på noen områder har intervjuene også bidratt til å 

supplere teorien jeg har benyttet meg av i forskningsspørsmål 1. 

Jeg har gjennomført to intervjuer, ett med Fremtind og ett med Tryg Forsikring. Bakgrunnen 

for dette var at jeg ønsket å få en god oversikt over og forståelse av hvordan deres 

bruksbaserte løsninger fungerer i praksis og hvilke forutsette og uforutsette utfordringer som 

har oppstått underveis i prosessen. 

Jeg ønsket egentlig et fysisk møte med begge informantene fordi jeg mener det ville vært mest 

hensiktsmessig for å få den informasjonen jeg er ute etter. Dette var dessverre ikke mulig på 

grunn av geografi og tid. Jeg har derfor gjennomført et ansikt-til-ansikt-intervju og et 

telefonintervju. Et telefonintervju kan potensielt gi mindre tillit og åpenhet i 

intervjusituasjonen, i tillegg til at det er lettere å miste kontroll på intervjuet.24 Likevel var det 

hensiktsmessig i denne situasjonen fordi informanten befant seg i Bergen og ikke ønsket å 

gjennomføre intervjuet over Skype eller lignende. 

                                                

23 Grønmo (2004), s. 127. 
24 Jacobsen (2015), s. 148. 
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Jeg tok utgangspunkt i å ta opp begge intervjuene, i tillegg til å ta litt notater underveis. Ved å 

ta opp intervjuene trengte jeg ikke å være bekymret for å glemme eller overhøre noe, og jeg 

kunne bruke notatene til å navigere meg i opptaket i etterkant. For å unngå at informantene 

skulle begrense seg på grunn av opptaket understreket at jeg ikke ville sitere direkte, men 

heller skrive et referat fra intervjuene som jeg ville sende inn til informanten for kontroll. På 

denne måten håpet jeg at informanten ble mindre redd for å si noe feil, eller at ting som ble 

sagt skulle bli tatt ut av kontekst. Jeg møtte på en utfordring ved at den ene informanten ikke 

ønsket at intervjuet ble tatt opp, men ettersom dette var telefonintervjuet var det lettere å ta 

notater underveis og jeg tror jeg fikk med meg alt som ble sagt. 

1.3.3.2 Valg av informanter 

De to løsningene jeg har valgt å undersøke nærmere er Sidekick og Spinn som tilbys av 

henholdsvis Tryg Forsikring og Fremtind. Det ville også vært hensiktsmessig for oppgaven å 

undersøke Rema1000 Forsikring sin tidligere løsning, men mangel på informasjon og liten 

vilje til samarbeid fra det tidligere forsikringsselskapet sin side har gjort at dette ikke var 

mulig.  

Sidekick og Spinn ble lansert med et og et halvt års mellomrom, og det er en interessant 

faktor å ta med seg inn i denne undersøkelsen. Begge løsningene beregner risiko og pris til 

den enkelte kunden basert på opplysninger som samles inn gjennom kundes bil. Dette skaper 

et godt grunnlag for videre sammenligning. Ideelt sett ville det vært interessant å se på flere 

løsninger som for eksempel tar utgangpunkt i sensorene i mobilen til kunden, men mangel på 

løsninger, tid og kapasitet har gjort dette vanskelig. 

For å få best mulig informasjon om hvordan de forskjellige virksomhetene har arbeidet med 

løsningene og spesielt hvordan de har arbeidet med personvernet i løsningene har det vært 

viktig med gode informanter. I mitt arbeid med forprosjektrapporten høsten 2018 kom jeg i 

kontakt med Leder for innovasjon i Sparebank 1 som har jobbet tett med denne løsningen fra 

starten. I fusjonen med DNB har han fortsatt i Fremtind og jobber fremdeles med denne 

løsningen. Jeg har derfor opprettholdt kontakten med denne informanten og valgt å intervjue 

han også for denne oppgaven for å få informasjonen jeg trenger om Fremtind sin løsning. Han 

har en stilling som medfører at han har fått en god oversikt over alle relevante deler av 

løsningen. 

Det var en større utfordring å finne en informant fra Tryg som var villig til å stille til intervju. 
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I utgangspunktet hadde jeg et ønske om å intervjue en person i en annen stilling enn det jeg 

endte opp med, fordi jeg ønsket noen som har jobbet litt tettere med løsningen. Jeg kom til 

slutt i kontakt med direktøren i Tryg som var villig til å ha et telefonintervju om deres 

Sidekick-løsning. 

1.3.3.3 Utforming av intervjuguider 

Intervjuene ble gjennomført ganske sent i arbeidet med masteroppgaven. Bakgrunnen for 

dette var at jeg ville ha kontroll på teoridelen av oppgaven, slik at jeg kunne gjennomføre 

tilstrekkelig informerte intervjuer. Ved å sette meg inn i teoridelen og se den i sammenheng 

med mine forskningsspørsmål har jeg utformet to intervjuguider. Intervjuguidene bestod av 8-

10 åpne spørsmål med overordnede temaer. Grunnen til at jeg har valgt dette er for å få 

informantene til å snakke fritt om temaet og ikke bli styrt i noen bestemt retning. Jeg lest meg 

godt opp på de ulike temaene i forkant, og jeg ønsket så langt det lot seg gjøre å ikke påvirke 

informantene med mine egne meninger, eller virke kritisk eller negativ på noen måte. Jeg 

ønsket også å gi informanten mulighet til å ta opp relevante ting innenfor temaet som jeg ikke 

hadde tenkt på, og jeg syntes åpne og store spørsmål ville gjøre dette lettest mulig.  

I tillegg til de overordnede spørsmålene hadde jeg formulert noen mer konkrete spørsmål 

under hvert av hovedspørsmålene for å forsikre meg om at jeg fikk den informasjonen jeg 

trengte og for å få informanten inn på riktig retning dersom hun sporet av. 

Jeg opplevde at denne tilnærmingen var veldig bra i det ene intervjuet, og jeg fikk masse 

relevant informasjon som jeg ikke tror jeg hadde fått dersom jeg hadde utarbeidet mer 

konkrete spørsmål. Dette var likevel ikke den beste intervjuformen i det andre intervjuet, 

ettersom informanten var mer skeptisk til å dele informasjon. Jeg synes likevel det løste seg til 

en viss grad ettersom jeg hadde utarbeidet gode konkrete spørsmål under hvert av 

hovedspørsmålene. 

De to intervjuguidene ble utformet ganske likt. Jeg ville i utgangspunktet vite deres erfaringer 

på området, hvilke utfordringer de har møtt på underveis, og hvordan de har arbeidet med 

personvernet i løsningene. Jeg ønsket å sammenligne de to løsningene på best mulig måte, og 

det var derfor mest naturlig å utforme de to intervjuguidene mest mulig likt. Ettersom jeg 

tidligere har vært i kontakt med informanten fra Fremtind har jeg grunnleggende mer 

informasjon om deres løsning enn om løsningen til Tryg. Det var derfor naturlig å utelate 

noen av spørsmålene under intervjuet denne informanten. 
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1.3.3.4 Gjennomføring av intervju 

De to intervjuene jeg gjennomførte hadde en planlagt varighet på én time. Jeg opplevde at den 

ene informanten hadde et større ønske om å dele informasjon enn det andre. Min informant i 

Tryg hadde for eksempel bare satt av 30 min til intervjuet fordi det hadde dukket opp et møte. 

På den andre siden av skalaen opplevde jeg at jeg godt kunne satt av mer enn en time til 

intervjuet med Fremtind. Informanten fra Fremtind hadde masse interessant informasjon om 

forsikringsløsningen. Han har vært en del av arbeidet helt fra starten, og jobber fortsatt med 

løsningen og forskjellige utviklingsmuligheter. Dette medførte at jeg i begge intervjuene fikk 

litt dårlig tid til de siste spørsmålene i intervjuguiden. Jeg opplevde likevel at jeg fikk den 

informasjonen jeg trengte i intervjuet med Fremtind, men at informasjonen av flere grunner 

ble litt mangelfull i intervjuet med Tryg. 

Informanten fra Tryg var ikke villig til å dele hvilke opplysninger deres databehandler samlet 

inn fra kunden og kundens bil, hvilke opplysninger forsikringsselskapet har tilgang til eller 

hvilke begrensninger kunden kan velge å sette i forbindelse med innsamlingen. Det 

fremkommer heller ingen uttømmende liste over hvilke opplysninger som samles inn på Tryg 

sine nettsider. Jeg har derfor basert mye av drøftelsene rundt dette på konsesjonen til 

behandling av personopplysninger i Sidekick-løsningen som jeg fikk utlevert fra Datatilsynet. 

I konsesjonen fremkommer det blant annet hvilke opplysningstyper Tryg fikk lov til å samle 

inn på dette tidspunktet, og jeg har valgt å ta utgangspunkt i denne informasjonen i arbeidet 

med oppgaven. 

I ettertid innser jeg at jeg kunne vært tydeligere i min kommunikasjon i forkant av intervjuet 

med Tryg slik at informanten kunne informert om sine begrensninger i utlevering av 

informasjon. På denne måten kunne jeg tilpasset min intervjuguide bedre til den 

informasjonen hun ville gi. Utfordringene knyttet til dette har medført at redegjørelsene i 

denne oppgaven er mer dyptgående og presise for løsningen til Fremtind enn løsningen til 

Tryg.  

Jeg tror mange av utfordringene jeg har hatt i forbindelse med intervjuet med Tryg bunner i at 

jeg fikk kontakt med feil informant. Dette kunne vært løst hvis jeg hadde fått kontakt med en 

informant som har jobbet nærmere med utviklingen av Sidekick. I tillegg var dette et 

telefonintervju, og et ansikt-til-ansikt-intervju ville kanskje vært mer hensiktsmessig. Jeg 

erfarte at som direktør satt informanten i Tryg på lite konkret informasjon om deler av 
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løsningen, men at hun hadde bedre oversikt over løsningen som helhet. Jeg mener likevel at 

jeg samlet sett fikk den informasjonen jeg trengte fra begge forsikringsselskapene om 

utfordringer de har hatt i forbindelse med utvikling og drift av løsningene. 

Etter intervjuene sitter jeg igjen med et inntrykk av at jeg i intervjuet med Fremtind traff godt 

på spørsmålene, og at jeg fikk den informasjonen jeg trengte pluss litt til. Informanten fra 

Fremtind hadde også forberedt seg veldig godt, og ga gode eksempler og nyttige dokumenter 

som jeg har benyttet meg av videre i denne oppgaven. Jeg har opplevd en klar forskjell på 

informasjonen jeg har fått gjennom de to intervjuene. På tross av den mangelfulle 

informasjonen fra informanten i Tryg mener jeg likevel at jeg har fått tilstrekkelig 

informasjon til å besvare mine forskningsspørsmål. 

1.3.4 Metodetriangulering 

For å undersøke forskningsspørsmålene mine best mulig er det nødvendig å kombinere ulike 

metoder. Ved å bruke forskjellige typer kilder og innhente ulike typer data får jeg et mer 

helhetlig bilde av forskningsspørsmålene. Å kombinere ulike data og ulike metoder kalles 

metodetriangulering.25 Metodetriangulering løfter denne oppgaven på to ulike måter. For det 

første gir det mulighet for å belyse temaet fra ulike vinkler ved å samle inn data på 

forskjellige måter. For det andre vil det gi undersøkelsen mer tyngde og resultatene vil være 

mer pålitelige.26 

Undersøkelsene i denne oppgaven har i stor grad gått ut på å finne ut hvordan teorien fungerer 

i praksis. Jeg har startet med en omfattende dokumentundersøkelse for å få en gjennomgående 

forståelse av temaet. På denne måten har jeg hatt mulighet til å gjennomføre informerte 

intervjuer som ga meg relevant informasjon å jobbe videre med. Intervjuene jeg har 

gjennomført har gitt en mer helhetlig forståelse av dokumentene og litteraturen jeg 

undersøkte. Ved å kombinere informasjon fra intervjuer og dokumenter har jeg fått en unik 

vinkling på min oppgave og en interessant diskusjon.   

                                                

25 Grønmo (2016), s. 67. 
26 Grønmo (2016), s. 68. 
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1.3.5 Kildekritikk 

I denne oppgaven har jeg brukt et stort utvalg kilder, spesielt for dokumentundersøkelsen. 

Grønmo skriver at «valget av konkrete kilder for en bestemt studie må baseres på grundige 

overveielser, og bruken av disse kildene må skje på en faglig forsvarlig måte».27 Valget av 

kilder avhenger av hva slags informasjon som skal inngå i studien. Det er i utgangspunktet to 

typer kilder som danner grunnlaget for denne oppgaven, det er dokumenter og informanter. 

Grønmo trekker fram fire typer kildekritiske vurderinger som bør tas hensyn til når man 

velger kilder: Tilgjengelighet, relevans, autentisitet og troverdighet.28 

Tilgjengelighet går ut på at interessante og relevante kilder kan være utilgjengelige. For meg 

innebar det i praksis at jeg må finne personer som er villige til å stille til intervju om temaet 

og at det er tilgjengelige dokumenter på området. Dette har vist seg å være en utfordring i 

arbeidet med denne oppgaven, spesielt med tanke på å finne informanter til intervju. 

Intervjuene er en stor del av oppgaven, og mangel på informanter vil medføre at 

datamaterialet for oppgaven blir for begrenset, eller at datagrunnlaget blir skjevt.29 

Vurderingen av om kildene er relevante for min oppgave, har overlappet mye med 

tilgjengeligheten på kildene. Det var en liten utfordring å finne relevante kilder som var 

villige til å la seg intervjue, og dermed var valgmulighetene mine noe begrenset på dette 

området. Denne utfordringen knyttet seg spesielt til Tryg Forsikring, og jeg tror min 

informant fra denne virksomheten hadde litt feil stilling for å kunne gi meg informasjonen jeg 

var ute etter. Jeg tror likevel jeg har klart å finne en veldig god informant på området i 

Fremtind. Når det kommer til dokumentene og litteraturen har jeg hatt et større utvalg, og har 

gjennomgående i arbeidet tatt vurderingen om kildene er relevante for mitt tema. 

Kildenes autentisitet innebærer en vurdering av om kildene er ekte, for eksempel om en 

informant virkelig er den han eller hun utgir seg for å være.30 I denne undersøkelsen har jeg 

brukt to informanter, den ene har jeg vært i kontakt med tidligere og vi har begge gangene 

møttes hos hans virksomhet. I tillegg har han i flere tilfeller uttalt seg om bruksbaserte 

forsikringer i denne virksomheten på forskjellige plattformer. Den andre informanten har jeg 

                                                

27 Grønmo (2016), s. 136. 
28 Grønmo (2016), s. 136. 
29 Grønmo (2016), s. 136. 
30 Grønmo (2016), s. 136. 
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ikke like mye informasjon om, og vi gjennomførte kun et telefonintervju, likevel tilsa den 

informasjonen informanten satt på at hun ikke lyver om sin identitet. 

Den siste kildekritiske vurderingen som jeg har tatt hensyn til i undersøkelsene i denne 

oppgaven er kildenes troverdighet. Denne vurderingen går ut på om jeg kan ha tillit til den 

informasjonen jeg får av kilden. Selv om jeg vet at kilden er autentisk kan informanten gi 

feilaktige svar eller dokumenter kan inneholde feilaktig informasjon.31 Dette har jeg tatt i 

betraktning når jeg har bearbeidet informasjon. Jeg har også brukt forskjellig litteratur om 

samme tema, for å kontrollere at de skriftlige kildene ikke feilinformerer i størst mulig grad. 

1.4 Oversikt over videre fremstilling 

I kapittel 2 vil jeg først ta for meg de faktiske forutsetningene som legger grunnlaget for 

videre undersøkelse av min overordnede problemstilling. I utgangspunktet vil jeg skape en 

forståelse av hva bruksbasert bilforsikring innebærer og hvilke opplysninger som samles inn. 

Deretter vil jeg redegjøre nærmer for hvordan opplysningene samles inn i praksis. Til slutt i 

kapittel 2 tar jeg for meg de to bruksbaserte forsikringsløsningene som er lansert i Norge. 

Sidekick er løsningen til Tryg Forsikring og Spinn er løsningen til Fremtind. 

I kapittel 3 vil jeg redegjøre for utvalgte rettslige aspekter ved de forskjellige løsningene og 

hvordan disse er praktisert i de to løsningene. Jeg velger å fokusere på rettslig grunnlag og 

formål, i tillegg til at jeg ønsker å kartlegge hvordan personvernprinsippene om åpenhet, 

formålsbegrensning og dataminimering har formet de to løsningene. Jeg tar utgangpunkt i 

personvernforordningen for å velge ut de rettslige aspektene, og trekker inn hvordan 

forsikringsavtaleloven bygger opp under de utvalgte artiklene fra forordningen. 

I kapittel 4 har jeg redegjort, sammenlignet og diskutert resultatene fra undersøkelsene. I 

kapittel 4.2 tar jeg for meg bakgrunnen for de to løsningene og hvilke utviklingsmuligheter 

forsikringsselskapene jobber med. I kapittel 4.3 har jeg tatt for meg de største 

personvernutfordringene de to forsikringsselskapene har møtt på under utvikling og arbeid 

med løsningene, og drøftelsene knyttet til forskningsspørsmål 3. 

I kapittel 5 har jeg sammenstilt og drøftet mine funn fra undersøkelsene jeg har gjennomført i 

                                                

31 Grønmo (2016), s. 137. 
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forbindelse med denne oppgaven. Til slutt har jeg kommet fram til noen avsluttende 

refleksjoner rundt min overordnede problemstilling. 

Jeg har valgt denne oppbyggingen fordi de ulike kapitlene i stor grad bygger videre på 

hverandre. Det er viktig å få en forståelse av forutsetningene for den bakenforliggende 

teknologien som jeg har tatt for meg i kapittel 2.1 for å forstå de konkrete løsningene jeg 

kartlegger i kapittel 2.2. De konkrete løsningene legger grunnlaget for hvilke rettslige 

aspekter jeg har valgt ut og redegjør for i kapittel 3. Undersøkelsene jeg har gjennomført i 

kapittel 4 avhenger av teorien jeg har redegjort for i kapittel 2 og 3. 
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2 Sensorteknologi og innsamling av sanntidsopplysninger 

2.1 De faktiske forutsetningene 

2.1.1 Oversikt 

Det er viktig å skille mellom forskjellige grader av persontilpassing og sensorbruk på 

forsikringsmarkedet. En forsikringsavtale kan persontilpasses på flere måter og i ulik grad, 

men det betyr ikke automatisk at det er en bruksbasert forsikringsavtale. Gjennom min 

undersøkelse av temaet bruksbasert forsikring har de norske begrepene vært en utfordring 

ettersom det ikke finnes noen standarder på området. Begreper som smart forsikring, 

persontilpasset forsikring, sensorbasert forsikring og bruksbasert forsikring blir brukt om 

hverandre. Jeg mener begrepet bruksbasert forsikring best betegner de forsikringstypene som 

innebærer en jevn rapportering av når og hvordan kunden bruker bilen, og velger derfor 

gjennomgående dette begrepet i oppgaven.  

Bruksbasert forsikring kan brukes for å beskrive en mengde prosesser, og det kan være 

vanskelig å forstå nøyaktig hva denne forsikringen innebærer. Ptolemus (2016) har 

gjennomført en grundig undersøkelse om bruksbasert forsikring, og jeg vil i stor grad basere 

den videre fremstillingen på dette arbeidet. I dette kapittelet vil jeg forsøke å redegjøre for 

forutsetningene for denne oppgaven slik at vi får en bedre forståelse av hva denne oppgaven 

handler om. 

2.1.2 Bruksbasert bilforsikring 

Figur 1 nedenfor er basert på en analyse gjort i Ptolemus (2016) og illustrerer forskjellige 

funksjonaliteter som kan tilbys gjennom en bilforsikringsavtale. Funksjonalitetene er i stor 

grad basert på mengden opplysninger som samles inn gjennom bilen og kunden, og hvor ofte 

disse sendes til forsikringsselskapet. Jeg har valgt å inkludere denne for å skape en forståelse 

av hva jeg skal fokusere på i denne oppgaven. 
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Figur 1: Forenklet oversikt over forskjellige funksjonaliteter i bilforsikringene på markedet 32 

I figuren ovenfor illustrerer den vertikale pila hvor ofte sensorer samler inn opplysninger og 

sender dette videre til forsikringsselskapet. Den horisontale pila illustrerer hvor mange 

opplysninger som sendes om kunden og/eller bilen. Det vil si at under den horisontale pila er 

det ingen opplysninger som samles inn gjennom sensorer og til venstre for den vertikale pila 

er det ingen grad av persontilpassing. Dette er ikke helt korrekt ettersom tradisjonell 

forsikring også innebærer en viss grad av persontilpassing ved at kundens alder, bosted og 

lignende blir tatt i betraktning, men dette foregår ved inngåelse av avtale og det er ikke tatt i 

bruk noen sensorer eller lignende for å hente inn disse opplysningene.33 

Alle funksjonalitetene som er på høyre siden av den horisontale pila i figur 1 innebærer å 

samle inn opplysninger om kunden og kundens bil gjennom sensorer i koblede enheter. Som 

figuren illustrerer, er forskjellen på de fem forskjellige funksjonalitetene mengden sensorer 

som benyttes og hvor ofte sensorene samler informasjon og sender denne videre til 

                                                

32 Basert på figur fra Ptolemus (2016), s. 68. 
33 Wahlström (2015), s. 19. 
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forsikringsselskapet. For eksempel er formålet med tyverigjenervervelse å finne bilen dersom 

den blir stjålet. Det blir derfor plassert en GPS-sensor i bilen som aktiveres ved et eventuelt 

tyveri. Denne typen forsikring har spesielt blitt populær i land med mye tyveri, som for 

eksempel Sør-Afrika.34 

Ved ulykkestilfeller er det opp mot 400 informasjonspunkter som registreres per sekund før 

under og etter en ulykke. Skadeanalyse innebærer innsamling av opplysningene som 

registreres for å gjenskape bilens oppførsel ned til minste detalj, og dermed også gjenskape 

ulykken.35 Dette er informasjon som kan være veldig verdifull for et forsikringsselskap, 

spesielt i forbindelse med erstatningskrav. De færreste forsikringsselskap har likevel valgt å 

benytte seg av dette, fordi det er informasjon kundene er svært skeptiske til å dele.36 

De to begrepene som er mest brukt når det er snakk om bruksbasert forsikring er «betal når du 

kjører» og «betal som du kjører».37 «Betal når du kjører» innebærer at en sensor i bilen 

registrerer og sender opplysninger om hvor langt kunden kjører per tur. Dette kombineres i 

noen tilfeller med tid på døgnet og hvor kunden kjører. «Betal som du kjører» har en mer 

inngående innsamling av opplysninger og inkluderer ofte kjøreadferd i tillegg til lokasjon, 

avstand, tid og lignende.38  

Videre i denne oppgaven vil jeg fokusere på bruksbasert forsikring, og velger ikke lenger å 

skille mellom de to kategoriene «betal når du kjører» og «betal som du kjører». Grunnen til 

dette er at de to kategoriene overlapper hverandre på mange måter og at metodene for 

innsamling i stor grad er de samme. Den største forskjellen er at «betal som du kjører» samler 

inn opplysninger om kjøreadferd, men de to kategoriene kan innebære mange forskjellige 

løsninger som vil ha flere likhetstrekk med hverandre.39 

                                                

34 Christl (2016), s. 55. 
35 Ptolemus (2016), s. 69. 
36 Intevju med informanten fra Tryg. 
37 Direkte oversatt fra de engelske begrepene «Pay as you drive» (PAYD) og «Pay how you drive» (PHYD). 
38 Baecke (2017), s. 70. 
39 Baecke (2017), s. 70. 
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2.1.3 Sanntidsopplysninger og personopplysninger 

Sanntidsopplysninger i sin alminnelighet er opplysninger som til enhver tid er oppdaterte. 

Innsamling av slike opplysninger forutsetter en kontinuerlig innsamling og oppdatering av 

opplysningsverdier. Sensorteknologi og tingenes internett er viktige hjelpemiddel for å 

muliggjøre bruk av sanntidsopplysninger i praksis. Tingenes internett er et begrep uten noen 

standard definisjon, men i denne oppgaven bruker jeg begrepet for å beskrive sensorstyrte 

gjenstander som kan kommunisere direkte med hverandre.40 Denne kommunikasjonen gjør 

det mulig å samle inn opplysninger ved hjelp av sensorteknologi fra dagligdagse objekter og 

sende opplysningene gjennom internett.41 De koblede «tingene» gjør det mulig å samle inn 

sanntidsopplysninger om miljø, ting, individer, eiendom, mv.42 Dette betyr i praksis at 

sensorer registrerer informasjon, og tingenes internett sender informasjonen. Videre i denne 

oppgaven bruker jeg begrepet koblet enhet om de enkelte sensorstyrte objektene som er koblet 

til internett. I sammenhengen bruksbasert forsikring vil det spesielt henvise til enheten som 

ved hjelp av sensorer samler inn sanntidsopplysninger om kunden. 

Som illustrert i figur 1 ovenfor drar forsikringsselskapene stor nytte av sensorteknologi for å 

muliggjøre bruksbasert forsikring. Det er i hovedsak to koblede enheter som benyttes til 

innsamling av opplysninger i forbindelse med bruksbaserte bilforsikringer; kundens bil og 

kundens mobil. 

Flere av kildene jeg har benyttet meg av betegner stordata som en viktig forutsetning for at 

bruksbasert bilforsikring skal fungere. Det finnes ingen standard definisjon av begrepet, men 

jeg har valgt å trekke fram Mayer-Schönberger og Cukiers forklaring av begrepet fordi jeg 

synes den godt illustrerer omfanget av stordata og hvilke ringvirkninger denne utviklingen har 

på samfunnet. 

«Big data refers to things one can do at a large scale that cannot be done at a smaller 

one, to extract new insights or create new forms of value, in ways that change 

markets, organizations, the relationship between citizens and governments, and 

                                                

40 Alba (2017), s. 10. 
41 Alba (2017), s. 10. 
42 Alba (2017), s. 11. 
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more»43 

Med andre ord kan man si at stordata referer til enorme mengder opplysninger som samles inn 

fra mange forskjellige kilder og analyseres ved bruk av algoritmer, slik at opplysningene kan 

nyttiggjøres.44 Det går et viktig skille mellom opplysningstyper og opplysningsverdier. 

Opplysningstype brukes for å beskrive en opplysning, mens opplysningsverdi refererer til 

opplysningens innhold.45 

Som jeg kommer nærmere inn på i kapittel 2.2 nedenfor, samles det i bruksbaserte 

bilforsikringer inn en begrenset mengde opplysningstyper fra kundens mobil eller kundens 

bil. Ut ifra opplysningstypene som samles inn i bruksbaserte bilforsikringer kan det genereres 

store mengder opplysningsverdier om kundens kjørestil eller lignende, omfanget er likevel 

ikke så omfattende at det kan betegnes som en stordataanalyse. Stordata er derfor ikke et 

dekkende begrep for opplysningene som samles inn til bruksbaserte forsikringer. Blume 

trekker fram begrepet «small data» for å beskrive opplysningene som kan samles inn fra 

sensorer i nærheten av en person.46 Det er i hovedsak disse opplysningene som behandles i 

forbindelse med bruksbaserte bilforsikringer, og som jeg vil fokusere på videre i oppgaven. 

Analysene handler også om å beregne sannsynlighet ut fra konkrete opplysninger.47 Det har 

blitt vanlig blant virksomheter å benytte store mengder personopplysninger til å gjenkjenne 

mønstre og relasjoner, profilere mennesker og forutse deres handlinger.48 Dette har også blitt 

et hjelpemiddel som utnyttes i bilforsikringsbransjen.49  

Personvernforordningen definerer en personopplysning som enhver opplysning som direkte 

eller indirekte kan identifisere en fysisk person.50 Isolert sett trenger ikke 

sanntidsopplysninger som samles inn til bruk i bruksbaserte bilforsikringer være 

identifiserende, men opplysningene vil kunne kobles med andre opplysninger som 

                                                

43 Mayer-Schönberger (2013), s. 6. 
44 Christl (2016), s. 12. 
45 Schartum (2016), s. 142. 
46 Blume (2018), s. 262. 
47 Mayer-Schönberger (2013), s. 56. 
48 Christl (2016), s. 13. 
49 Christl (2016), s. 35. 
50 Personvernforordningen, art. 4(1). 
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identifiserer kunden. Sanntidsopplysningene som samles inn vil være indirekte identifiserende 

opplysninger i det øyeblikket denne sammenkoblingen skjer, og de vil dermed falle under 

personopplysningsbegrepet i personvernforordningen. Ved utviklingen av en systemløsning 

som skal behandle personopplysninger er det nødvendig å definere hvilke opplysningstyper 

som er aktuelt å behandle og hvilket innhold de forskjellige opplysningstypene skal ha.51  

2.2 Bruksbaserte bilforsikringer i praksis 

2.2.1 Innsamling av sanntidsopplysninger 

Tradisjonell forsikring bruker statistiske data for å beregne kundenes risiko. Primært baserer 

dette seg på opplysningstypene alder, kjønn, bilmerke og -alder, bosted, yrke mv.52 I alle disse 

tilfellene er det begrenset hva som kan være aktuelle opplysningsverdier. Bruksbasert 

forsikring baserer seg også på de tradisjonelle opplysningstypene, i tillegg til 

sanntidsopplysninger fra sensorer.53 Disse opplysningstypene som samles inn ved hjelp av 

sensorer vil kunne inneholde en rekke forskjellige opplysningsverdier, og innholdet er ikke 

fast i de forskjellige løsningene. 

Figuren nedenfor illustrerer opplysningstypene som danner grunnlaget for bruksbaserte 

bilforsikringer.  

 

Figur 2: Opplysninger samlet inn til bruk i bruksbasert forsikring 54 

I likhet med en tradisjonell bilforsikringsavtale oppgir kunden ved en bruksbasert 

bilforsikringsavtaleinngåelse alder, kjønn, bilmerke og -alder, bosted, yrke, mv. Etter en viss 

                                                

51 Schartum (2016), s. 142. 
52 Ptolemus (2016), s. 73. 
53 Ptolemus (2016), s. 73. 
54 Basert på figur fra Ptolemus (2016), s. 68. 
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periode blir kundens personlige skadehistorie også tatt i betraktning. Det betyr som oftest at 

dersom kunden har hatt lite skader i løpet av kundeforholdet kan kunden opparbeide seg 

bonus. I tillegg til dette vil kunden også samtykke til at det samles inn sanntidsopplysninger 

under hver kjøretur. Det er sammenstillingen av alle opplysningsverdiene som fremkommer 

av disse opplysningstypene som vil utgjøre grunnlaget for den enkelte bruksbaserte 

bilforsikringsavtalen. Opplysningstypen kontekst innebærer eksterne faktorer som ikke er 

direkte knyttet til kundens kjørestil. Det innebærer for eksempel opplysninger om bilens 

tilstand. Kontekst kan også sammenstilles med posisjon, og dermed gi opplysninger om 

fartsgrenser eller veikvalitet der kunden kjører. 

I tabellen nedenfor er det eksempler på opplysningsverdier som kan fremkomme av de ulike 

opplysningstypene. 

Tabell 1: Liste over opplysningstyper og mulige opplysningsverdier 

 

Det kan samles inn en lang rekke opplysningsverdier, og listen i tabell 1 er ikke uttømmende. 

Forsikringsselskapene som tilbyr bruksbasert bilforsikring behandler sanntidsopplysninger i 

ulik grad, men de fem opplysningstypene illustrert i figur 2 ovenfor danner utgangspunktet for 

innsamlingen i bruksbasert bilforsikring.  

Det er ingen standard på hvilke opplysningsverdier forskjellige forsikringsselskap velger å 

samle inn, men det vil stort sett være nødvendig med alle opplysningstypene som er illustrert i 

figur 2. Det er viktig å understreke at disse opplysningstypene hører sammen, og at 

forsikringsprisen ofte blir beregnet ut ifra en sammenstilling av opplysningsverdiene som 

samles inn. De største avvikene mellom de forskjellige forsikringsløsningene ligger ofte i 
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innsamling av posisjon. Denne opplysningstypen kan gjøre en veldig stor forskjell for 

forsikringen, ved at forsikringsselskapet får tilgang til ekstremt mange flere 

opplysningsverdier ved å knytte posisjon opp de andre opplysningstypene.55 Det er fordeler 

og ulemper ved å begrense innsamlingen til bruk i bruksbaserte forsikringsløsninger. 

Nedenfor i kapittel 4 kommer jeg nærmere inn på utfordringer knyttet til dette i praksis i 

utvikling av løsningene Sidekick og Spinn. 

Figuren nedenfor illustrerer en type løsning og dataflyten i løsningen. 

 

Figur 3: En generell illustrasjon over opplysningsflyten i en bruksbasert bilforsikringsløsning 

I figuren ovenfor illustrerer de blå pilene opplysningsverdier som samles inn via sensorer i 

kundens bil og kundens mobil. Disse verdiene blir overført til en tjeneste som aggregerer 

opplysningsverdiene og gjør dem tilgjengelige for kunden og forsikringsselskapet. Jeg bruker 

«utvalgte opplysninger» for å illustrere at de forskjellige løsningene mottar ulike 

opplysningsverdier. Den grønne pila illustrerer tilbakemeldinger på kundens kjørestil som 

gjøres tilgjengelig for kunden via en mobilapplikasjon i tillegg til de utvalgte opplysningene 

om kundens faktiske kjørestil. Prosessen er basert på en helautomatisk innsamling og 

behandling av opplysninger som samles inn gjennom kundens bil og mobil.56 I det videre vil 

jeg bruke betegnelsen kjøreopplysninger for opplysningsverdiene som samles inn i sanntid i 

løsningene. 

                                                

55 Mayer-Schönberger (2013), s. 89. 
56 Husnjaka (2015), s. 821. 
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På verdensbasis finnes det mange bruksbaserte bilforsikringsløsninger, og det er stor variasjon 

mellom de forskjellige løsningene. Den store variasjonen baserer seg mye på hvilke 

opplysningstyper forsikringsselskapene har valgt å samle inn og hvordan benytter seg av de 

utvalgte kjøreopplysningene. For eksempel har Discovery laget en forsikringsavtale i Sør-

Afrika som i tillegg til rabaterte priser, også gir kunden mulighet til å opparbeide andre 

fordeler, for eksempel opptil 50 % rabatt på drivstoff.57 I denne løsningen har kunden 

mulighet til å velge hvilke opplysninger hun vil dele. Jo flere opplysninger kunden er villig til 

å dele, jo bedre fordeler får hun.58 

2.2.2 Bruksbaserte bilforsikringer i Norge 

2.2.2.1 Sidekick 

Tryg Forsikring tilbyr bruksbasert bilforsikring gjennom løsningen Sidekick. Sidekick tilbys 

til unge sjåfører mellom 18 og 30 år. Løsningen gir mulighet til å spare opp til 30 % av 

årsprisen på forsikringen beregnet ut ifra kjørescoren, i tillegg til at man får 1000 kroner hvert 

år.59 Figuren nedenfor illustrerer opplysningsflyten til kjøreopplysningene som behandles i 

Sidekick. 

 

Figur 4: Opplysningsflyten ved innsamling av sanntidsopplysninger i Sidekick 

                                                

57 Discovery (2018). 
58 Christl (2016), s. 55. 
59 Tryg «Sidekick». 



26 

Innsamlingen av kjøreopplysningene skjer ved at kunden installerer en koblet enhet i bilen, 

som samler inn opplysninger gjennom sensorer i bilen. Enheten kobles videre til kundens 

mobiltelefon via Bluetooth, og sender informasjonen via kundens mobil til Tryg sin 

databehandler. Kunden må installere en egen app på mobilen for at enhetene skal 

kommunisere. Kjøreopplysningene innhentes og sammenstilles av Tryg sin databehandler. 

Databehandleren gjør den sammenstilte informasjonen tilgjengelig for Tryg i form av en 

kjørescore. Kunden opparbeider seg bonus på forsikringsprisen basert på kjørescoren.60 

Den grønne pila i figur 4 illustrerer tilbakemeldinger og tips til kunden. Tilbakemeldinger og 

tips blir generert av Tryg sin databehandler basert på de enkelte opplysningsverdiene som 

samles inn. I utgangspunktet blir det ikke samlet inn opplysninger om posisjon, men kunden 

kan selv velge å skru på GPS i appen. Dette betyr at det ikke blir samlet inn opplysninger om 

posisjon før kunden aktivt har samtykket til en slik behandling ved å skru på funksjonen i 

appen. Som illustrert i figur 4 blir ikke denne opplysningstypen benyttet til å beregne 

kjørescore, men kun til å gi kunden tilbakemeldinger på sin kjøring.61 

Dersom kunden ikke tar med telefonen i bilen, låner bilen til noen andre eller glemmer å 

koble mobilen til enheten vil det registreres en nøytral kjørescore på disse turene, det vil si at 

kunden ikke kan opparbeide seg bonus under disse turene. For å oppfylle vilkårene i 

forsikringsavtalen er kunden nødt til å registrere minst 75% av kjøreturene.62 

Som illustrert i figur 4 ovenfor samles det inn en rekke kjøreopplysninger fra kundens bil, 

men i praksis har Tryg Forsikring valgt å ikke ha tilgang på de enkelte opplysningsverdiene. 

Tryg får kun tilgang på kjørescore og avstand bilen har kjørt. Kjørescoren brukes blant annet 

til å beregne risiko og fastsette pris. Avstand brukes til å sjekke om kunden har oppfylt 75%-

kravet. Kunden får gjennom appen tilgang til opparbeidet kjørescore, kjørescore for hver tur, 

hvor mye hun har spart og skreddersydde tips til forbedring. Jeg har i figuren valgt å delvis 

legge databehandleren inn under Tryg Forsikring for å illustrere at som 

behandlingsansvarlig63 vil forsikringsselskapet likevel ha mulighet til å få tilgang på alle 

                                                

60 Datatilsynet (2018a). 
61 Datatilsynet (2018a), s. 2. 
62 Tryg «Sidekick». 
63 De bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes, jf. 

personvernforordningen, art 4(7). 
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innsamlede opplysninger dersom de skulle ønske dette. 

2.2.2.2 Spinn 

Den andre bruksbaserte forsikringsavtalen jeg skal trekke fram er Spinn. Dette er løsningen 

som ble lansert 28. april 2017 av Sparebank 1, og som i dag driftes av Fremtind. Jeg vil for 

enkelhets skyld referere til Spinn som Fremtind sin løsning, selv om det er Sparebank 1 som 

har stått for utviklingen av løsningen. 

Spinn er åpen for folk i alle aldre, og de har kunder fra 18 år og opp til 92 år.64 Med denne 

løsningen kan kunden opparbeide seg opp til 15 % bonus på forsikringsavtalen og ved kjøp av 

forsikring får kunden 5 % bonus.65 Figuren nedenfor illustrerer opplysningsflyten til 

kjøreopplysningene som behandles i Spinn. 

 

Figur 5: Opplysningsflyten ved innsamling av sanntidsopplysninger i Spinn 

På samme måte som Sidekick fungerer løsningen ved at kunden installerer en koblet enhet i 

bilen som samler inn sanntidsopplysninger via sensorer i kundens bil. Opplysningene sendes 

via Bluetooth til kundens telefon og videre til Fremtind via deres databehandler (TomTom 

Telematics).66 Dette betyr at Fremtind vil ha tilgang på alle opplysningsverdiene som samles 

                                                

64 Intervju med informant fra Fremtind. 
65 Sparebank 1 «Smart forsikring». 
66 Datatilsynet (2017). 
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inn. Kunden må også i denne løsningen installere en egen app på mobilen for at enheten i 

bilen skal kunne kommunisere med mobilen. Det er også gjennom denne appen kunden vil få 

tilgang til kjørescore og tilbakemeldinger fra forsikringsselskapet. 

Fremtind beregner selv kundens kjørescore som legger grunnlaget for bonusen kunden har 

mulighet til å opparbeide seg. Det er kun kjøreadferd som benyttes i beregningen av 

kjørescore. Det vil si verdier knyttet til oppbremsinger, krengninger og akselerasjon. 

Bakgrunnen for dette er at brukeren må forstå scoring-systemet. Dette er ikke nødvendigvis 

risikorett, men det viktigste er at det er forståelig.67 De har testet ut å bruke flere 

opplysningstyper i beregning av kjørescore for å få bonusen mer risikorett. På et tilfelle kjørte 

testpersonen samme strekning med like god flyt begge gangene, men kjørescoren ble dårligere 

andre gang. Det viste seg at det var tiden på døgnet som hadde vært en fremtredende faktor i 

den endrede kjørescoren. Kunden har ingen forutsetninger for å kunne oppfatte dette, og det 

vil derfor virke demotiverende og frustrerende.68 

Fremtind har erfart at kunden ikke nødvendigvis trenger å forstå hvordan tilbakemeldingene 

blir generert, og de har derfor tatt utgangspunkt i at alle relevante kjøreopplysninger kan 

brukes til å gi kunden tilbakemeldinger på deres kjøring. Kunden kan velge å aktivere GPS i 

Spinn-appen som gir henne mulighet til å se sine kjøreturer på et kart.69 Som illustrert i figur 5 

vil verken Fremtind eller TomTom Telematics ha tilgang på disse opplysningene. 

For å oppfylle vilkårene i avtalen må kunden registrere minst 1500 km og kjøreopplysninger 

må sendes til forsikringsselskapet minst hver 3. måned.70 Så lenge den koblede enheten er 

installert i bilen vil den registrere alle kjøreturer, dette lagres lokalt i enheten.71 

Forsikringsselskapet er derfor ikke avhengig av at kunden har med seg telefonen i bilen for at 

det skal registreres kjøreopplysninger for hver kjøretur. Men opplysningene sendes via 

kundens mobiltelefon, og forsikringsselskapet er derfor avhengig av at kunden har med seg 

mobilen og har skrudd på Bluetooth for å motta opplysningene. 

                                                

67 Intervju med informanten fra Fremtind. 
68 Intervju med informanten fra Fremtind. 
69 Datatilsynet (2017). 
70 Intervju med informanten fra Fremtind. 
71 Sparebank 1 «Spinn». 
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2.3 Oppgavens videre forutsetninger 

Bruksbasert bilforsikring er basert på kundens kjøreopplysninger for å beregne individuell 

risiko og fastsette forsikringspris. Jeg har tatt utgangpunkt i fem overordnede 

opplysningstyper som sammen utgjør grunnlaget for informasjonsinnsamlingen i forsikringen. 

Teorien som jeg har redegjort for i dette kapittelet danner grunnlaget for den videre 

undersøkelsen. Det er viktig å merke seg at kjøreopplysningene som behandles i bruksbaserte 

forsikringsløsninger kan behandles for flere formål enn å beregne individuell risiko og 

fastsette pris. Dette er ofte det primære formålet, men opplysningene er verdifulle i flere 

sammenhenger.  

I det videre vil jeg ta med meg teorien jeg har redegjort for i dette kapittelet og se nærmere på 

mulighetene i bruksbaserte bilforsikringer. Jeg vil ta utgangspunkt i løsningene Sidekick og 

Spinn for å få en mer dyptgående forståelse av hvordan bruksbasert forsikring fungerer i 

praksis. Ut ifra det jeg har kommet fram til ovenfor har jeg valgt å legge vekt på innsamling 

av sanntidsopplysninger til ulike forsikringsformål, og hvilke utfordringer dette kan medføre 

for personvernet til kunden.  
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3 Utvalgte rettslige aspekter 

3.1 Innledning 

Personopplysninger er i stigende grad en avgjørende faktor i samfunnsøkonomien og i mange 

virksomheters drift, og tilgangen til personopplysninger er sentral for de enkelte 

virksomheters muligheter for å klare seg på markedet.72 BCG73 har gjennomført to forskjellige 

undersøkelser om forbrukernes holdninger til personvern og deling av personopplysninger i 

forskjellige land i Europa og USA. Gjennom disse undersøkelsene kom de fram til at 

personvern har høy prioritet blant forbrukere, og at denne trenden stadig øker.74  

Sparebank 1 har gjennomført flere brukerundersøkelser i Norge om bruksbaserte 

forsikringsløsninger for å finne ut hva kundene er opptatt av og hvilke holdninger de har til 

bruksbaserte forsikringer.75 I undersøkelsen fra 2018 oppga kun 20 % av respondentene at de 

er bekymret for å oppgi personopplysninger til et forsikringsselskap. Forsikringsselskapene 

har tillit i befolkningen sammenlignet med kommersielle selskap. Likevel oppgir 66 % at 

grunnen til at de ikke vil ta i bruk bruksbasert forsikring er personvern. 

Personvernregelverket legger til rette for enklere og tryggere innsamling og bruk av 

personopplysninger.76 Forsikringsselskap er avhengig av å ha tillit blant kundene ettersom 

forsikringsavtalene er basert på samtykke fra og avtale med den registrerte.77 Forordningen 

kan ses på som en kilde til tillit blant forbrukerne. Det betyr at godt personvernarbeid kan 

representere et ekte konkurransefortrinn på forsikringsmarkedet.78 

Forsikringsbransjen berører en stor del av befolkningen og har derfor alltid vært godt regulert. 

Det er stort fokus på kundenes rettigheter og personvern. Bruksbasert forsikring samler inn 

mer personopplysninger enn tradisjonell forsikring, og vern av kunden og deres rettigheter vil 

                                                

72 Blume (2018), s. 17. 
73 Boston Consulting Group. 
74 Baltassis (2018), s. 4. 
75 Sparebank1 Forsikring (2017 og 2018). 
76 Fjørtoft (2017). 
77 Kommer nærmere inn på dette i kapittel 3.2 nedenfor. 
78 Fjørtoft (2017). 
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derfor være enda viktigere enn tidligere.79 Personvern er hovedaspektet i min overordnede 

problemstilling, og personvernforordningen er derfor svært aktuell i denne oppgaven. 

Personvernforordningen legger føringer for og rammer rundt de norske bruksbaserte 

bilforsikringsløsningene. I dette kapittelet vil jeg redegjøre for det jeg mener er de viktigste 

rettslige aspektene i personvernforordningen med utgangspunkt i min overordnede 

problemstilling. I tillegg vil jeg redegjøre for deler av forsikringsavtaleloven80 som bygger 

opp under de rettslige aspektene jeg trekker fram fra forordningen for å skape en 

grunnleggende forståelse av hvordan avtalene reguleres. Jeg har i stor grad benyttet meg av 

konsesjonene for behandling av personopplysninger i Sidekick og Spinn for å gi innsikt i de 

aktuelle rettslige aspektene i løsningene.  

Personvernprinsippene81 legger grunnlaget for og rammene rundt behandling av 

personopplysninger.82  Jeg vil spesielt trekke fram prinsippene om åpenhet83, 

formålsbegrensning84 og dataminimering85. Grunnen til dette er som illustrert i kapittel 2.2 at 

bruksbasert forsikring i stor grad avhenger av en stor mengde personopplysninger. Det er 

viktig å ha et bevisst forhold til hvilke opplysninger som samles inn og hvilket formål de 

samles inn for. De aktuelle personvernprinsippene er fastsatt i artikkel 5, men de kommer 

også til uttrykk i form av mer konkrete bestemmelser i forordningen. Jeg vil i det følgende 

trekke inn noen konkrete bestemmelser som prinsippene gjør særlig aktuelle i bruksbasert 

bilforsikringssammenheng. 

Det skal foreligge hjemmel for enhver behandling av personopplysninger,86 og jeg vil starte 

med å kartlegge de rettslige grunnlagene for behandlingen av personopplysninger i de 

bruksbaserte bilforsikringsløsningene til Fremtind og Tryg. Formålet til behandlingen er tett 

knyttet opp mot det rettslige grunnlaget, og jeg finner det derfor aktuelt å trekke inn prinsippet 

                                                

79 Proporsjonalitetsprinsippet. Grunnleggende EU/EØS-rettslig prinsipp som sier at det skal være 
forholdsmessighet mellom mål og middel. TEU, artikkel 5. 

80 Lov 15. juni 1989 nr. 38 om forsikringsavtaler. 
81 Personvernforordningen art, 5. 
82 Blume (2018), s. 85. 
83 Personvernforordningen, art. 5(1)(a). 
84 Personvernforordningen, art. 5(1)(b). 
85 Personvernforordningen, art. 5(1)(c). 
86 Personvernforordningen, art. 6(1). 
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om formålsbegrensning i sammenheng med det rettslige grunnlaget. 

3.2 Rettslig grunnlag og formål 

Personvernforordningen har som formål å verne fysiske personer i forbindelse med 

behandling av personopplysninger, samtidig som den skal legge til rette for fri flyt av 

personopplysninger innenfor det indre markedet.87 Forordningen gjelder i utgangspunktet for 

enhver helt eller delvis elektronisk behandling av personopplysninger. Loven er gjeldende ved 

bruksbaserte bilforsikringer da det er snakk om en rekke «elektroniske operasjoner»88 som 

gjøres med personopplysninger. Personvernforordningen bruker «registrert» for å beskrive 

enkeltpersonen som kan knyttes til personopplysningene.89 I forsikringssammenheng vil dette 

som oftest være «kunden». Forsikringsavtaleloven del A gjelder for avtaler om 

skadeforsikring. Skadeforsikring betyr i dette tilfellet blant annet forsikring mot skade på eller 

tap av ting.90 Forsikringsavtaleloven er derfor gjeldende for bruksbaserte bilforsikringsavtaler. 

Personvernforordningens artikkel 6(1) fastsetter krav til at det skal foreligge hjemmel for 

enhver behandling av alminnelige personopplysninger.91 Den behandlingsansvarlige kan selv 

bestemme hvilke rettslige grunnlag hun vil bruke, så lenge kravene i artikkel 6 er oppfylt. Det 

rettslige grunnlaget er tett knyttet til formålet med behandlingen. Artikkel 6(3) stiller krav til 

at formålet med behandlingen skal være fastsatt i det rettslige grunnlaget som benyttes. 

Hovedformålene til forsikringsselskapene Tryg og Fremtind er å administrere kundenes 

forsikringsavtaler.92 Det viktigste rettslige grunnlaget for disse forsikringsselskapene finnes 

derfor i personvernforordningen artikkel 6(1)(b); «behandlingen er nødvendig for å oppfylle 

en avtale med den registrerte».93 Denne bestemmelsen er nært beslektet med artikkel 6(1)(a) 

som fastslår at personopplysninger kan behandles dersom den registrerte har samtykket til det. 

                                                

87 Personvernforordningen, art. 1(1). 
88 Blant annet innsamling, registrering, lagring, bruk, mv. jf. personvernforordningen art. 4(2). 
89 Personvernforordningen, art. 4(1). 
90 Forsikringsavtaleloven §1-1. 
91 Personvernforordningen, art 9 fastsetter krav til behandling av særlige kategorier av personopplysninger. Jeg 

ønsker ikke å gå nærmere inn på denne artikkelen da jeg fokuserer på alminnelige personopplysninger i 
oppgaven. 

92 Tryg «personvernerklæring». Fremtind «personvern». 
93 Tryg «Personvernerklæring».  
 



33 

Grunnen til dette er at behandlingen baserer seg på en handling av den registrerte.94 Fordelen 

med å benytte avtale som rettslig grunnlag framfor samtykke er blant annet at et samtykke kan 

trekkes til enhver tid,95 noe som medfører en viss usikkerhet for den behandlingsansvarlige.96  

Forsikringsavtaleloven § 3-6 lovfester forsikringstakerens rett til å avbryte 

forsikringsforholdet dersom forsikringsbehovet faller bort, for å flytte forsikringen til et annet 

selskap eller hvis andre særlige grunner skulle tilsi det. Det betyr at forsikringsselskapets 

rettslige grunnlag etter personvernforordningens artikkel 6(1)(b) faller bort, og 

forsikringsselskapet har dermed ikke lenger lov til å behandle kundens personopplysninger. 

Det kan derfor understrekes at den usikkerheten knyttet til at samtykket kan trekkes også vil 

være til stede når det rettslige grunnlaget er avtale med kunden.97 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Spinn og Sidekick er 

samtykke.98 Det er viktig å understreke at samtykke til å behandle sanntidsopplysninger og 

inngåelse av selve forsikringsavtalen er to separate forhold. Figuren nedenfor illustrerer at det 

ligger en tradisjonell bilforsikringsavtale til grunn for den bruksbaserte bilforsikringsavtalen. 

 

Figur 6: Rettslig grunnlag for behandling av opplysninger i Spinn og Sidekick 

Ved en bruksbasert bilforsikringsavtale vil kunden og forsikringsselskapet inngå en 

tradisjonell bilforsikringsavtale. Behandling av opplysninger om kjørestil vil innebære at 

                                                

94 Blume (2018), s. 97. 
95 Personvernforordningen, art. 7(3). 
96 Blume (2018), s. 97. 
97 Blume (2018), s. 97. 
98 Datatilsynet (2018a). Datatilsynet (2017). 
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selskapet behandler personopplysninger i større grad enn det avtalen gjør nødvendig, og 

kunden må derfor samtykke til at forsikringsselskapet samler inn opplysninger om kjørestil i 

tillegg til den opprinnelige avtalen. For at samtykket skal være tilstrekkelig informert og 

spesifikt må nødvendig informasjon om hva man samtykker til gis separat fra annen 

informasjon om forsikringen og forsikringsvilkår.99 Forsikringsavtaleloven vil være gjeldende 

både for bilforsikringsavtalen som legger grunnlaget for den bruksbaserte forsikringen og 

avtalen om innsamling av kjøredata. Altså både den delen av forsikringen som er basert på 

avtale etter personvernforordningens artikkel 6(1)(b) og samtykke etter forordningenes 

artikkel 6(1)(a). Det er nærliggende å tenke seg at forsikringsselskapene etter hvert vil legge 

behandling av opplysninger om kjørestil inn i den bakenforliggende avtalen, og at det dermed 

ikke vil være nødvendig med samtykke i tillegg. I denne oppgaven har jeg valgt å ikke gå 

nærmer inn på den tradisjonelle bilforsikringsavtalen som ligger til grunn, men fokusere på 

den bruksbaserte bilforsikringen. 

Et samtykke skal være en «frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den 

registrerte».100 I frivilligheten av samtykket ligger blant annet at kunden skal kunne trekke sitt 

samtykke til enhver tid.101 I bruksbasert forsikringssammenheng betyr dette i praksis at 

kunden kan trekke sitt samtykke til innsamling av sanntidsopplysninger om kjørestil med den 

virkning at kunden sitter igjen med den tradisjonelle bilforsikringsavtalen som ligger til 

grunn. I tillegg til at samtykket skal kunne trekkes til enhver tid skal det også eksistere andre 

aktuelle alternativer.102 Det betyr i praksis at det skal eksistere bilforsikringer som ikke 

behandler kundens kjøreopplysninger, og at disse alternative løsningene skal være aktuelt for 

kunden når det kommer blant annet pris og vilkår. 

I praksis er det uproblematisk for kunden å avbryte forsikringsforholdet.103 

Forsikringsavtaleloven § 3-7 stiller mye strengere krav til forsikringsselskapet dersom 

selskapet ønsker å avbryte forsikringsforholdet. Dette styrker kundenes rettigheter, og er med 

                                                

99 Personvernforordningen, art. 7(2). 
100 Personvernforordningen, art. 4(11). 
101 Personvernforordningen, art. 7(3). 
102 Personvernforordningen, art. 7(4). 
103 Personvernforordningen, art. 7(3) og forsikringsavtaleloven § 3-6. 
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på å sikre at alle som ønsker det skal ha mulighet til å inngå og beholde en forsikringsavtale. 

Det framgår av personvernforordningen artikkel 5(1)(b) at personopplysninger skal samles 

inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål.104 Dette prinsippet tar sikte på å 

sikre transparens i behandlingen ved at den registrerte skal kunne forutse hva innsamlede 

opplysninger skal brukes til.105 I tabellene nedenfor har jeg listet opp hvilke opplysninger som 

behandles til hvilke formål i løsningene Sidekick og Spinn. 

Tabell 2: Hvilke opplysningstyper som blir behandlet for hvilke formål i Sidekick 

 

Tabell 3: Hvilke opplysningstyper som blir behandlet for hvilke formål i Spinn 

 

Tryg oppgir at det primære formålet med innsamlingen av kjøreopplysninger i Sidekick er å 

bruke opplysningene til å beregne risiko og fastsette pris.106 Når det kommer til den enkelte 

forsikringsavtalen behandler Fremtind opplysningene med det formål å «analysere 

kjøreatferden med henblikk på en mer individuell risikofastsettelse». Kjøreatferden og 

risikovurderingen kan spille inn på prisfastsettelsen og andre forhold ved 

forsikringsavtalen.107 Primærformålet med innsamlingen av kjøreopplysninger i Spinn er 

analysemulighetene disse opplysningene gir.108 Fremtind opplyser om at alle opplysningene 

                                                

104 Prinsippet om formålsbegrensning. 
105 Blume (2018), s. 87. 
106 Datatilsynet (2018a). 
107 Datatilsynet (2017), s. 2. 
108 Datatilsynet (2017). 
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som brukes til analyse utover det som er aktuelt for forsikringsavtalen til kunden blir 

anonymisert, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner ut ifra disse analysene.  

Som illustrert i tabell 2 og 3 ovenfor har begge forsikringsselskapene som formål med 

behandlingen å gi kunden tilbakemelding på egen kjøreadferd.109 Ved å gi kunden 

tilbakemeldinger kan forsikringsselskapene påvirke kundenes kjøremønster i en retning som 

reduserer risiko. I tillegg får kunden også bedre innblikk i hvilken informasjon som overføres 

til forsikringsselskapet. Dette gjør blant annet at kunden bedre forstår hvilket kjøremønster 

som premieres.110 

3.3 Dataminimering 

Prinsippet om dataminimering går ut på at personopplysninger skal «være adekvate, relevante 

og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for».111 Dette prinsippet har 

to aspekter.112 For det første innebærer det at det kun skal samles inn opplysninger som er 

relevante for å realisere formålet som er oppgitt. De relevante opplysningene skal også være 

«adekvate». Dette betyr at det ikke skal samles inn flere opplysninger en det som er 

tilstrekkelig for å oppnå formålet.113 I praksis innebærer det å både minimere mengden 

opplysningstyper og opplysningsverdier som samles inn. Forsikringsselskapet må ha et 

bevisst forhold til hvor mange opplysninger som trengs for å gi kunden den beste avtalen. 

Som nevnt i kapittel 2.1.3 er det begrenset hvilke opplysningstyper som kan samles inn om 

kundens kjørestil, men det er likevel store mengder opplysningsverdier som kan være 

relevante.  

For det andre innebærer prinsippet om dataminimering at det alltid skal vurderes om 

realiseringen av formålet gjør det nødvendig å ha opplysningene i personidentifiserbar 

form.114 Dette betyr at personopplysningene skal slettes eller avidentifiseres dersom de ikke 

lenger er nødvendige for å oppnå formålet.115 

                                                

109 Datatilsynet (2018a), s. 3. 
110 Datatilsynet (2017), s. 2. 
111 Personvernforordningen, art. 5(1)(c). 
112 Blume (2018), s. 91. 
113 Blume (2018), s. 91. 
114 Blume (2018), s. 91. 
115 jf. også personvernforordningen, art. 5(1)(e). 
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De to forsikringsselskapene har forholdt seg til dette prinsippet på litt forskjellige måter. Som 

nevnt i kapittel 2.2.2.1 har Tryg Forsikring valgt å begrense hvilke opplysninger de har 

tilgang på til kjørescore og avstand bilen til kunden har kjørt. I tillegg til dette har de valgt å 

ikke benytte seg av kundens posisjon til annet enn å gi kunden tilbakemeldinger på egen 

kjøring. Fremtind har valgt en annen tilnærming. De har tilgang på alle kjøreopplysningene 

som samles inn, men har i større grad enn Tryg valgt å begrense blant annet hvilke 

opplysningstyper som legger grunnlaget for beregning av pris. I tillegg til dette samler de ikke 

inn kundens posisjon.  

Det er etablert strenge regler for sletting av kjøreopplysninger i både Sidekick og Spinn. 

Fremtind lagrer opplysningene i opptil 15 måneder. De er avhengige av å oppbevare 

opplysningene i ett år for å beregne pris, i tillegg lagres de i ytterligere tre måneder for 

analyse.116 Som nevnt i kapittel 3.2 har Fremtind analyse som hovedformålet med 

behandlingen av kjøreopplysninger. Fremtind har fjernet mulighetene for å identifisere 

enkeltpersoner ut ifra disse analysene utover det som er aktuelt for forsikringsavtalen til 

kunden.117 Alle opplysningsverdiene som samles inn i forbindelse med Sidekick skal slettes 

senest innen 12 måneder.118 

Det er viktig å understreke at det i begge forsikringsløsningene er bilen som er kjernen i 

innsamlingen og ikke sjåføren. Det samles ikke inn opplysninger om kunden med mindre hun 

befinner seg i bilen. 

3.4 Åpenhet 

Prinsippet om åpenhet fastsetter et krav om det det skal være mulig for den registrerte å ha 

oversikt over behandlingen av deres personopplysninger.119 Prinsippet fremhever 

gjennomsiktighet som en sentral del av forordningen.120 Det er flere konkrete bestemmelser i 

forordningen som fremmer åpenhet i behandling av personopplysninger. I dette kapittelet vil 

jeg legge spesielt vekt på den behandlingsansvarliges informasjonsplikt og den registrertes 

                                                

116 Sparebank 1 (2017), s. 14. 
117 Intervju med informanten fra Fremtind. 
118 Datatilsynet (2018a), s. 4. 
119 Blume (2018), s. 86. 
120 Blume (2018), s. 86. 
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innsynsrett. 

Ved behandling av personopplysninger har kunden krav på informasjon om behandlingen. 

Dette kravet er delt opp i to situasjoner; direkte og indirekte innsamling. Artikkel 13 stiller 

krav til informasjon som skal gis ved innsamling av opplysninger direkte fra den registrerte, 

og artikkel 14 stiller krav til informasjon som skal gis ved innsamling av opplysninger fra 

andre enn den registrerte. Innsamling av kjøreopplysninger innebærer i hovedsak å samle inn 

informasjon fra bilen til kunden. Dette vil i praksis innebære at det samles inn opplysninger 

fra andre enn den registrerte ettersom kunden i utgangspunktet ikke har innsikt i hvilke 

opplysninger som samles inn. I den tradisjonelle bilforsikringsavtalen som ligger til grunn for 

den bruksbaserte avtalen samles det inn opplysninger direkte fra den registrerte, og artikkel 13 

er derfor også relevant. 

Forsikringsavtaleloven § 2-1 fastsetter krav til informasjon som skal gis til kunden i 

forbindelse med tegning av forsikringsavtale. Det innebærer blant annet at 

forsikringsselskapet skal sørge for at kunden har all informasjon som er nødvendig for å 

kunne vurdere forsikringsavtalen i tilstrekkelig grad. Det nevnes spesielt at 

forsikringsselskapet skal gi fullstendig informasjon om dekningsgraden til forsikringen og 

tydelig gi beskjed om hvilke begrensninger som gjelder. Det skal gis informasjon om 

alternative forsikringsavtaler og utvidede avtaler som forsikringsselskapet har. Sett i 

sammenheng vil forsikringsavtaleloven § 2-1 og personvernforordningen artikkel 13 og 14 

utfylle hverandre på en god måte ved at kunden i tilstrekkelig grad skal informeres godt både 

før og etter avtaleinngåelse.  

Som nevnt i kapittel 2.2.1 er behandlingen som skjer i forbindelse med de bruksbaserte 

bilforsikringene basert på en helautomatisert avgjørelse.121 Den registrerte har etter 

personvernforordningen artikkel 15(1)(h) rett på innsyn i den underliggende logikken i slike 

løsninger i tillegg til betydningen og de forventede konsekvensene denne behandlingen har 

for den registrerte. Denne informasjonen skal etter artikkel 12(1) fremlegges på en kortfattet 

og forståelig måte. Dette betyr at forsikringsselskapene skal ha god kontroll på behandlingen 

som skjer i de automatiserte løsningene, i tillegg til at de skal kunne gi kunden forståelig 

informasjon om løsningene uavhengig av teknisk kompetanse. 

                                                

121 Slike automatiserte avgjørelser er regulert spesielt i personvernforordningen, art. 22. 
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3.5 Oppsummering av de juridiske aspektene 

Begge lovene jeg har tatt for meg i dette kapittelet legger opp til å styrke kundenes rettigheter. 

Gjennom forsikringsavtaleloven styrkes blant annet kundenes rett til å avbryte 

forsikringsavtalen, i tillegg til at det legges opp til at kunden skal informeres godt om 

vilkårene rundt avtalen. Forsikringsavtaleloven beskytter også kunden i stor grad ved å 

lovfeste strenge krav for oppsigelse for forsikringsselskapet. 

Begge lovene, men spesielt personvernforordningen bygger opp under personvernet til 

kunden, og sikrer personvernvennlige forsikringsavtaler. Ved at kunden blir godt informert 

om omstendighetene rundt forsikringsavtalen og vilkårene i avtalen, vil det også være lettere 

for kunden å avgjøre om dette er den rette avtalen og eventuelt si opp eller endre avtalen hvis 

det er noe som ikke stemmer. 

De rettslige aspektene jeg har tatt for meg i dette kapittelet kommer også til uttrykk gjennom 

personvernforordningen artikkel 25 som stiller krav til at personvern skal bygges inn i 

løsningene allerede i utviklingsfasen. Dette innebærer blant annet tiltak for å sikre effektiv 

gjennomføring av personvernprinsippene, og tiltak for å verne om de registrertes rettigheter. I 

tillegg skal den behandlingsansvarlige etter artikkel 25(2) «sikre at det som standard bare er 

personopplysninger som er nødvendige for hvert spesifikke formål med behandlingen, som 

behandles». Artikkel 25 vil derfor også være et viktig virkemiddel for å fremme personvernet 

i løsningene. 

Artikkel 25 vil ligge til grunn i de videre drøftelsene hvor jeg går nærmere inn på prinsipielle 

og rettspolitiske drøftelser rundt forsikringsselskapenes formål med behandlingen, åpenhet i 

løsningene og opplysningene som samles inn. 

  



40 

4 Personvernutfordringer ved innsamling av 

sanntidsopplysninger i praksis 

4.1 Innledning 

For å belyse min overordnede problemstilling på best mulig måte vil jeg i dette kapittelet se 

nærmere på hvordan bruksbaserte bilforsikringer fungerer i praksis. Jeg vil redegjøre for 

erfaringer de norske leverandørene Tryg Forsikring og Fremtind har opparbeidet seg i 

utviklingen av løsningene Sidekick og Spinn. I tillegg vil jeg trekke fram utfordringer 

forsikringsselskapene har møtt på knyttet til personvernet i løsningene. Redegjørelser og 

diskusjoner i dette kapittelet vil basere seg på de to kvalitative intervjuene jeg har redegjort 

for i kapittel 1.3.3 og teorien jeg har tatt for meg i kapittel 2 og 3. 

I dette kapittelet vil jeg starte med å presentere og diskutere resultatene fra undersøkelsene 

knyttet til forskningsspørsmål 2. Forskningsspørsmålet tar sikte på å belyse 

forsikringsselskapenes arbeid med utvikling av deres bruksbaserte forsikringsløsninger. I 

dette ligger bakgrunnen for valg selskapene har tatt i forbindelse med løsningene, og hvilke 

utviklingsmuligheter de ser for seg. I kapittel 4.3 vil jeg presentere resultatene fra 

undersøkelsene knyttet til forskningsspørsmål 3. Dette innebærer at jeg vil ta med meg 

resultatene fra kapittel 4.2 og gå dypere inn på noen konkrete personvernutfordringer knyttet 

til løsningene og diskutere hvordan selskapene har forholdt seg til disse. 

4.2 Hvordan arbeider forsikringsselskapene Tryg og Fremtind for å 

sikre kundenes personvern på best mulig måte i deres bruksbaserte 

bilforsikringsløsninger? 

4.2.1 Oversikt 

Bruksbasert forsikring ble lansert første gang i USA i 2004, og siden det har markedet utviklet 

seg i stor fart.122 Da persontilpasset bilforsikring ble lansert for første gang i Norge i 2016 var 

det allerede 12 millioner kunder i verden som hadde tatt i bruk persontilpasset bilforsikring.123 

                                                

122 Ptolemus (2016), s. 69. 
123 Ptolemus (2016), s. 74. 
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Begge informantene uttalte i intervjuene at de har latt seg inspirere av markedet i verden. I 

arbeidet med utviklingen av Sidekick og Spinn har forsikringsselskapene brukt erfaringer fra 

lignende løsninger i verden, i tillegg til at de har gjort egne vurderinger og undersøkt de 

konkrete behovene og rammene på det norske markedet.  

I dette kapittelet trekker jeg fram bakgrunnen for løsningene, og hvordan 

forsikringsselskapene arbeidet med utviklingen før lansering. Jeg har spesielt lagt vekt på 

hvordan de rettslige aspektene jeg tok for meg i kapittel 3 har påvirket utviklingen av 

løsningene. 

Gjennom intervjuene fikk jeg også bedre innsikt i hvilke erfaringer forsikringsselskapene har 

fått etter lansering av løsningene, og hvordan de jobber for å videreutvikle løsningene på best 

mulig måte. Begge forsikringsselskapene ser store utviklingsmuligheter for sine løsninger, og 

til slutt i dette kapittelet vil jeg gå inn på hvilke utviklingsmuligheter som finnes i løsningene, 

og hva forsikringsselskapene trekker fram som de mest aktuelle mulighetene. 

4.2.2 Bakgrunn for og utvikling av løsningene 

Gjennom intervjuene kom det fram at de to forsikringsselskapene hadde veldig forskjellige 

begrunnelser for at de valgte å utvikle bruksbaserte bilforsikringer. Formålene med 

løsningene gjenspeiler disse forskjellene. 

Som jeg har redegjort for i kapittel 3.2 er risikovurdering og fastsettelse av pris det primære 

formålet med innsamling av opplysninger om kjørestil i Sidekick. Tryg Forsikring har derfor 

valgt å utvikle en løsning som primært fungerer som et hjelpemiddel for å tilby en ny type 

forsikringsløsning. Dette gjenspeiles blant annet ved at forsikringsselskapet har valgt å ikke 

ha tilgang på alle opplysningene som samles inn, men bare kjørescore og avstand. 

Utviklingen av Sidekick var i stor grad basert på erfaringer Tryg fikk gjennom et pilotprosjekt 

de gjennomførte i samarbeid med NTNU i 2015. Formålet med prosjektet var å kartlegge 

kundenes kjøreadferd for å finne ut om det å få tilbakemelding på kjøring påvirket kundenes 

kjøreadferd på en positiv måte. Forsikringsselskapet fikk tilgang til «blant annet hastighet, 

GPS-posisjon og antallet kraftige oppbremsinger, akselerasjoner, svingbevegelser og tilfeller 
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av høyt turtall».124 Gjennom pilotprosjektet fikk Tryg et inntrykk av hvilke muligheter som lå 

i det bruksbaserte bilforsikringsmarkedet, og at det var et ønske blant kundene å ta i bruk slike 

forsikringsavtaler.125  

Min informant i Tryg sa i intervjuet at de erfarte at den største fordelen med en slik 

bilforsikringsløsning var at de så en markant bedring i kundenes kjøreadferd, og det er dette 

de har valgt å ha fokus på i deres utvikling av Sidekick. De så dermed ikke nødvendigheten av 

å ha tilgang på alle opplysningsverdiene som samles inn. De erfarte også at behovet og 

forbedringspotensialet var størst blant yngre sjåfører. 

Fremtind har på sin side ikke valgt å utvikle sin bruksbaserte forsikringsløsning først og 

fremst med tanke på forsikring. Min informant i Fremtind opplyste i hovedsak om fire årsaker 

til at de valgte å utvikle Spinn. Hovedårsaken er utviklingen samfunnet har hatt på områdene 

tingenes internett og sensorteknologi.126 Informanten fra Fremtind sier at de så mulighetene 

denne teknologien ga til å utvikle nye innovative løsninger, som igjen ville resultere i økt 

lojalitet hos kundene og muligheten til å trekke nye kunder. Men først og fremst så de denne 

teknologiutviklingen som en mulighet for nye inntektskilder utover forsikring. Spesielt med 

tanke på den store opplysningsmengden som samles inn og analysemulighetene dette gir. De 

har derfor som nevnt i kapittel 3.2 valgt å ha analyse av opplysninger om kjørestil som det 

primære formålet med innsamlingen av opplysninger i Spinn. 

Den andre årsaken til at de utviklet Spinn var konkurranse på markedet. Fremtind så den store 

utvikling av bruksbaserte bilforsikringer på markedet i resten av verden, og de valgte å slenge 

seg på denne bølgen så tidlig som mulig. Informanten fra Fremtind påpekte at denne typen 

forsikringsløsning tiltrekker seg mange av de kundene som faktisk kjører best og ønsker å 

kjøre bra. De var derfor ikke interessert i at konkurrentene skulle utvikle slike løsninger og 

tiltrekke seg den beste risikoen. 

Den tredje årsaken til utviklingen av Spinn var at de så en utvikling med fallende premier på 

bilforsikringer. Bruksbaserte bilforsikringer er en mulighet for forsikringsselskapet til å gi den 

mest rettferdige forsikringspremien på en relativt sikker måte. Dette er sterkt knyttet til den 

                                                

124 Eriksen (2015). 
125 Eriksen (2015). 
126 Som er de viktigste hjelpemidlene for innsamling av sanntidsopplysninger i bruksbaserte 

bilforsikringsløsninger, se kapittel 2.1.3. 



43 

fjerde årsaken som var risikovurdering og prisfastsettelse på et individnivå. Fremtind har med 

andre ord utviklet en forsikringsløsning for å ha mulighet til å samle inn flere opplysninger 

om sine kunder. 

Min informant i Fremtind opplyste om at de aktivt vurderte elleve forskjellige selskaper som 

leverer teknologi til bruksbaserte bilforsikringsløsninger fra hele Europa og USA da de skulle 

utvikle Spinn. De endte på den aktuelle leverandøren fordi de vurderte denne som den sikreste 

løsningen. TomTom leverer det de ser på som den mest personvernvennlige løsningen, i 

tillegg til at det er en hardwareløsning som Fremtind er trygge på. Sensorene som installeres i 

bilen ved bruk av bruksbasert bilforsikring har direkte kobling til bilens interne 

datanettverk.127 Disse sensorene kan åpne store sikkerhetshull i bilens systemer. Det er 

potensielt mye enklere å hacke seg inn i bilens systemer gjennom disse sensorene, og 

hackeren kan dermed ta over kontrollen på bilen.128 Dette er noe Fremtind la stor vekt på i sitt 

valg av løsning. 

I tillegg til den teknologiske løsningen la Fremtind stor vekt på kundenes holdninger og 

meninger. Som nevnt ovenfor i kapittel 3.2 gjennomførte de flere brukerundersøkelser om 

bruksbaserte forsikringsløsninger for å finne ut hvilke løsninger kundene ønsker og hva de er 

opptatt av når det kommer til bilforsikringer. Kundenes holdninger var blant annet avgjørende 

for hvilke begrensninger de la på innsamlingen av opplysninger. 

Fremtind har åpnet løsningen for alle aldre. De så bruksbaserte bilforsikringer som en 

mulighet til å videreutvikle seg og trekke flere kunder i tillegg til at de kunne øke 

datainnsamlingen og finne nye inntektskilder. De så ingen grunn til å begrense brukergruppen 

fordi de ønsker mest mulig opplysninger for å skape det beste grunnlaget for analysene. Tryg 

hadde ikke dette behovet ettersom de har forsikring som primærformål, og så at den yngre 

brukergruppen hadde størst behov for individuelle prisforskjeller. 

Det kom fram i intervjuene at personvern har vært en viktig faktor i utviklingen av 

løsningene. Begge selskapene har lagt stor vekt på kundens personvern for å opprettholde tillit 

blant kundene. De opplevde at kundene var mer skeptiske til å dele opplysninger om posisjon 
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enn generelle opplysninger om kjørestil. I tillegg var kundene meget bekymret for at 

opplysningene skulle bli brukt ved eventuelle erstatningskrav. På bakgrunn av dette har begge 

forsikringsselskapene lagt vekt på å begrense disse faktorene i stor grad i løsningene. Begge 

forsikringsselskapene har valgt å utelukke posisjon i beregningen av kjørescore.129 Tryg har 

likevel valgt å samle inn posisjon for å gi kunden tilpassede tilbakemeldinger. 

Kjøreopplysningene blir ikke brukt ved eventuelle erstatningskrav fra kunden. Dette er blant 

annet sikret ved at opplysningene ikke er tilgjengelige for de som behandler erstatningskrav. 

4.2.3 Åpenhet i løsningene 

I kapittel 3.4 redegjorde jeg for prinsippet om åpenhet, og hvilke rettigheter den registrerte har 

i forbindelse med inngåelse av bruksbasert bilforsikring. Jeg velger å dele dette prinsippet i tre 

faser. De tre fasene er basert på at den registrerte skal informeres i tilstrekkelig grad både før, 

under og etter avtaleinngåelse. 

Som nevnt i kapittel 1.3.2 har jeg ikke fått tilgang til informasjonen som gis til kunden i 

forbindelse med avtaleinngåelsen. Men basert på konsesjonene og informasjon fra intervjuene 

tar jeg utgangspunkt i at kundene blir tilstrekkelig informert ved avtaleinngåelse om 

løsningene og behandlingen av personopplysningene som samles inn i forbindelse med 

løsningene. Og at denne informasjonen overholder kravene jeg redegjorde for i kapittel 3.4. 

Til forskjell fra tradisjonelle bilforsikringer, samler bruksbaserte bilforsikringer også inn nye 

opplysninger i sanntid hver gang kunden er på kjøretur. Det betyr at forsikringsselskapene må 

ha løsninger for å holde kundene jevnlig oppdatert om hvilke opplysninger som behandles. 

Begge forsikringsselskapene har som formål med behandlingen å gi kunden tilbakemelding på 

egen kjøreadferd.130 Denne tilbakemeldingen gis i begge løsningene til kunden gjennom en 

app. Appene er viktige kilder til åpenhet ved at opplysningene som vises for kunden holdes 

oppdatert. Appen knyttet til Spinn viser i det store og hele de samme opplysningene som 

oversendes Fremtind for å beregne pris. Det vises tydelig i appen hvilke opplysninger som er 

relevant for prisberegning, dette er med på å skape åpenhet og transparens i løsningen. 

Appen knyttet til Sidekick viser også de samme opplysningene som oversendes til Tryg 
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130 Datatilsynet (2018a), s. 3. 
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Forsikring. Appen viser ikke de forskjellige opplysningsverdiene som brukes til å beregne 

kjørescoren, kun kjørescoren for hver tur og den samlede scoren. Her ligger det potensiale til 

større åpenhet om hvilke opplysningsverdier som utgjør den enkelte kjørescoren. 

Det er ikke bare informasjon som gis til kunden ved avtaleinngåelse og i løpet av 

avtaleforholdet som er viktig for å opprettholde åpenhet og transparens i løsningene. Åpenhet 

innebærer også at kunden skal vite nøyaktig hva forsikringsløsningen innebærer før de tar 

forsikringen i bruk. Bestillingssiden for Spinn på nett gir en god forståelse av hvordan 

forsikringen fungerer før kunden kjøper produktet. Det er blant annet en fullstendig oversikt 

over hvilke opplysningstyper som samles inn.131  

Figuren nedenfor er et utklipp fra nettsiden som viser informasjon om personvernet i 

Sidekick. 

 

Figur 7: Utklipp fra nettsiden til Tryg Forsikring om personvernet i Sidekick 

Som vist i figur 7 ovenfor er informasjonen som gis til kunden på Tryg sin nettside ganske 

uklar og i noen tilfeller også feilaktig. Tryg Forsikring har ikke en fullstendig oversikt over 

hvilke opplysninger som samles inn, og jeg mener at de i mindre grad har klart å gi kunden 

god informasjon rundt personvernet i løsningen på nettsidene enn Fremtind. De har blant 
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annet referert til personopplysningsloven som gjeldende «Persondatalov». De har ikke 

eksplisitt informert om hvilke formål de forskjellige opplysningstypene samles inn for, og har 

for eksempel skrevet at posisjon blir inkludert i beregningen av kjørescore, noe som min 

informant i Tryg nektet for.132 

For de fleste kunder vil Sidekick eller Spinn være det første møtet med en forsikringsavtale 

som samler inn opplysninger gjennom sensorer. Det vil derfor være viktig å informere 

kundene i tilstrekkelig grad før hun kjøper produktet. Selv om kunden blir informert i 

tilstrekkelig grad gjennom avtalen som inngås, vil den informasjonen som finnes på 

forsikringsselskapene sine nettsider legge et grunnlag for kundenes oppfattelse av løsningene. 

Det er derfor viktig at også denne informasjonen er enkel, korrekt og fullstendig. 

4.2.4 Utviklingsmuligheter 

Begge informantene sier at løsningene er i stadig utvikling og at det til enhver tid testes flere 

forskjellige utviklingsmuligheter. De to forsikringsselskapene har veldig forskjellige tanker 

om hvilken retning de ønsker å utvikle løsningen i. Disse forskjellige utviklingsretningene har 

grunnlag i det opprinnelige formålet og årsakene til utvikling av løsningene i utgangspunktet. 

Tryg har i første omgang ikke store planer om å verken åpne løsningen for en større 

brukergruppe eller behandle flere opplysninger om kundene sine, selv om til enhver tid tester 

ut muligheter i disse retningene.133 Bakgrunnen for dette er at de ikke ser behovet slik 

markedet er i dag. Min informant i Tryg opplyser likevel om at teknologien er meget egnet for 

å beregne forsikringspremier og at de er oppmerksomme på at behovet for mer opplysninger 

og større brukergruppe vil kunne oppstå i fremtiden. 

Den mest fremtredende utviklingsretningen Tryg ser på nå er muligheten i bedrifter og 

næringsvirksomheter. På dette området er behovet etter en bruksbasert løsning stor, men det 

byr også på en del utfordringer. Hovedutfordringen informanten i Tryg oppgir, er hvem som 

skal få tilgang på opplysningene. På dette området er det etterspørsel fra arbeidsgivere og 

sjefer om å få tilgang på slike opplysninger, men det reiser en del utfordringer rundt 
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overvåkning av arbeidstaker og hvor langt man skal gå i den retningen.134 Dette er en 

problemstilling som involverer arbeidsmiljøloven135, og jeg velger å ikke gå nærmere inn på 

dette da det går utover rammene i denne oppgaven. 

Fremtind har uttalt til Computerworld at «bare en liten del av datagrunnlaget som 

smartpluggen fanger opp blir brukt i appen, noe som betyr at det kan komme flere spennende 

funksjoner etter hvert».136 Som nevnt i kapittel 3 er det kun akselerasjon, brems og sving som 

brukes for å beregne kjørescoren i Spinn-løsningen, men andre opplysningstyper brukes til å 

påvirke sjåføren til å kjøre bedre. De har ingen planer om å utvide opplysningsgrunnlaget i 

beregning av kjørescore, men ser på muligheter for å utvide grunnlaget for tilbakemeldinger 

til kunden. 

Min informant i Fremtind opplyste i intervjuet om at Fremtind har anerkjent at løsningen de 

har lansert er mangelfull på noen områder, og han trekker spesielt fram to elementer som er 

fremtredende i deres arbeid med å utvikle løsningene. Det første elementet er innsamling av 

mer detaljert informasjon for å kunne tilby den beste løsningen, og det andre elementet er å 

trekke inn mobilen som en større kilde til opplysninger. Mobilen vil kunne gi 

forsikringsselskapet mer detaljert informasjon, og disse glir derfor litt over i hverandre. 

Som jeg illustrerer i figur 4 og 5 i kapittel 2.2.2 er hovedkilden til opplysningene som samles 

inn i Sidekick og Spinn kundens bil. Begge mine informanter opplyser om at bakgrunnen for 

dette valget var at denne løsningen var den beste kombinasjonen av sikker, presis, enkel og 

billig. Den teknologiske utviklingen av mobiltelefoner de siste årene har gjort det enklere for 

forsikringsselskaper å samle inn en større mengde opplysninger som er mer presise enn 

tidligere. Dette, i kombinasjon med at en bruksbasert bilforsikringsløsning basert på 

opplysninger innsamlet fra kundens mobil er en billigere og enklere løsning har medført at 

begge forsikringsselskapene i større grad vurderer å benytte seg av kundens mobil som kilde 

til innsamling. 

Min informant i Fremtind informerte i intervjuet om at de først og fremst trenger mer detaljert 

informasjon på områdene fart og distraksjoner. Begge disse områdene krever opplysninger fra 

                                                

134 Arbeidsmiljøloven, kap. 9. 
135 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
136 Øyvann (2018). 
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kundens mobil. Fremtind har innsett at høy fart har en stor sammenheng med ulykker, og det 

å samle inn høyere presisjon på fart vil kunne være med på å avverge ulykker. De ser på 

muligheter for å samle inn informasjon om hastighet og knytte dette opp mot fartsgrensene 

der kunden kjører, slik at kundene kan få tilbakemelding dersom de kjører over fartsgrensen. 

De ønsker likevel ikke å lagre kundens posisjon eller ha tilgang på opplysningene om 

fartsovertredelser. 

Når det kommer til distraksjoner er det mange interessante faktorer som spiller inn, og mange 

spennende muligheter de undersøker og tester. De samarbeider blant annet med et selskap 

som utvikler kunstig intelligens som skal kunne analysere de små detaljene i kjøringen for å 

registrere distraksjoner og dårlig kjøring. Informanten fra Fremtind innrømmer at dette vil 

medføre en innsamling av flere og mer detaljerte opplysningsverdier enn det som samles inn i 

løsningene i dag. 

En av de største utfordringene med bilkjøring i Norge i dag er at sjåføren ofte lar seg 

distrahere av faktorer utenfor trafikkbildet og bilen. Bruk av mobil er en stor kilde til 

distraksjon, og det oppstår flere ulykker fordi folk bruker mobilen mens de kjører. Begge 

forsikringsselskapene undersøker muligheter for å hindre at folk bruker mobilen mens de 

kjører. Dette er en utfordring ettersom forsikringsselskapene gjennom appen baserer seg på at 

sjåføren skal få tilbakemelding underveis i kjøringen, slik at de kan forbedre seg og sin 

kjørescore. 

4.3 Hvilke personvernutfordringer har vært størst i arbeidet utvikling 

og drift av bruksbaserte bilforsikringsløsninger? 

4.3.1 Oversikt 

Gjennom mine undersøkelser har det kommet fram flere personvernutfordringer som er 

aktuelle i bruksbaserte bilforsikringsløsninger. Det er likevel tre utfordringer som har vært 

mest fremtredende. Den første er knyttet til prisdiskriminering og kundeselektering. Dette 

innebærer at kundene ikke skal bli utsatt for urimelig prisdiskriminering selv om 

prisfastsettelsen er basert på kundenes individuelle risiko. I tillegg medfører bruksbaserte 

bilforsikringsavtaler at forsikringsselskapene har tilgang på mer opplysninger som lager et 

grunnlag for å kategorisere samfunnsgrupper basert på risiko. Kundeselektering går ut på at 

alle kunder skal ha mulighet til å tegne en rimelig bilforsikringsavtale uavhengig av hvilken 
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kategori de havner i. Den andre utfordringen er knyttet til formålet opplysningene samles inn 

for. Opplysninger om individuell risiko kan være informasjon som er svært aktuell for flere 

formål. Det er også viktig å tenke over hvordan slike bilforsikringer kan påvirke 

enkeltmennesket.  

Den tredje utfordringen gjelder dataminimering. Det ligger et stort potensiale i hvilke 

opplysninger som kan samles inn gjennom bruksbaserte bilforsikringer. Begrensingene som er 

lagt til grunn i Sidekick og Spinn i dag kan i stor grad sies å være påvirket av kravet om 

konsesjon som lå i personopplysningsloven fra 2000. Dette kravet er ikke gjeldende i 

personopplysningsloven fra 2018, og nå ligger vurderingen av hvilke opplysninger som skal 

samles inn i mye større grad hos de enkelte virksomhetene. Utviklingsmulighetene som Tryg 

og Fremtind arbeider med for løsningene Sidekick og Spinn tyder på at de planlegger å utvide 

innsamlingen av sanntidsopplysninger. 

På bakgrunn av dette har jeg valgt å drøfte de tre faktorene med utgangspunkt i de 

bruksbaserte løsningene til Tryg og Fremtind. En viktig del av denne drøftelsen vil være den 

utviklingen vi har sett i Norge siden 2016, og hvilke muligheter som finnes i løsningene. 

4.3.2 Prisdiskriminering og kundeselektering 

En utvikling som har vært fremtredende i resten av verden er at bruksbasert forsikring blir 

vanligere og vanligere.137 I Italia har det for eksempel siden 2017 vært en lov som anbefaler 

forsikringsselskap å benytte seg av kjøreopplysninger i bilforsikringene på markedet.138 

Denne utviklingen kan medføre at forbrukerne føler de blir presset til å dele 

personopplysninger med forsikringsselskap. Dette kan skje ved at det i fremtiden ikke lenger 

finnes andre alternativer, eller det kan skje ved at alternativet blir så dyrt at forbrukerne ikke 

føler de lenger har råd til å ikke gi fra seg kjøreopplysningene.139  

Som nevnt i kapittel 3 ovenfor er det rettslige grunnlaget for innsamling av opplysninger om 

kjørestil til bruk i de to bruksbaserte forsikringsløsningene til Tryg og Fremtind samtykke. 
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Selv om et samtykke utenfra ser ut til å oppfylle alle krav er det noen utfordringer som er 

fremtredende, spesielt i sammenhengen bruksbasert bilforsikring. 

Pris på forsikringen blir tilsynelatende viktigere og viktigere. Mye av grunnen til dette er 

utviklingen av ny teknologi som har skapt et nytt marked med bedre og mer dynamisk prising 

av tjenester generelt.140 Det kommer nye leverandører på markedet som tilbyr nye innovative 

businessmodeller og produkter. Foreløpig har forsikringsselskapene en fordel ettersom de 

allerede har tillit i tillegg til en stor kundekrets, men de må begynne å tilpasse seg den 

teknologiske utviklingen hvis de vil fortsette å være konkurransedyktige på 

forsikringsmarkedet.141 Begge forsikringsselskapene sa i intervjuene at de kjenner presset fra 

markedet og fra kundene mot teknologiutvikling og mer brukstilpassede løsninger. 

I Sparebank1 sin brukerundersøkelse fra 2017 og 2018 var det over 60 % av respondentene 

som oppga at lavere pris var den mest relevante grunnen til å ta i bruk persontilpasset 

forsikring. På andreplass ligger mer rettferdig prising på forsikringen med 55%. På tredjeplass 

ligger redusert risiko for skade med bare 28% av respondentene. Dette viser at pris har høy 

prioritet blant forsikringskundene. Det er derfor viktig å ta hensyn til dette i utviklingen av 

forsikringen for å opprettholde et frivillig samtykke. Det er med andre ord viktig at prisen på 

den bruksbaserte forsikringen ikke er så lav at kunden ikke føler det er aktuelt å velge en 

alternativ forsikringsavtale. 

Som nevnt i kapittel 3 starter kunden med 5 % rabatt på toppen av opparbeidet bonus i 

Fremtinds bruksbaserte forsikringsavtale.142 Foreløpig er det ikke mulig å få en lavere rabatt 

enn dette. Det er mulig å opparbeide seg maksimalt 15 % rabatt. I Tryg sin løsning er det 

mulig å opparbeide seg opp til 30 % rabatt på forsikringsprisen, i tillegg til 1000 kroner i året. 

I intervjuet med Fremtind sa min informant at Sparebank 1 og Datatilsynet hadde et tett 

samarbeid fram mot lansering, og at de sammen kom fram til at 15 % prisreduksjon ved bruk 

av den persontilpassede forsikringen skal være maksimalt for å opprettholde et frivillig 

samtykke. Tryg har likevel valgt å doble den maksimale bonusen for å skape et 

konkurransefortrinn på markedet. Min informant i Tryg understreker at de har snakket med 
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Datatilsynet om dette, og at de mener bonusen ikke påvirker frivilligheten i samtykket. Senere 

i intervjuet sier hun likevel at hun har opplevd at pris er en stor motivasjon blant mange av 

kundene, men at de ønsker at den største motivasjonen skal være å kjøre mindre risikofylt. 

Fremtind har valgt å holde seg til maksimalt 15 % bonus, og informanten fra Fremtind 

opplyser om at de ikke har noen intensjoner om å heve dette. Han sier at de har merket en 

jevn økning i antall kunder siden lansering, og at de ikke merket noen endring i dette etter at 

Tryg lanserte sin løsning. Fremtind opplever at kundenes motivasjon til å benytte seg av den 

bruksbaserte forsikringsløsningen i større og større grad beveger seg bort fra pris og over mot 

redusert risiko for skade. I tillegg opplever de en positiv holdning til de andre funksjonene 

som tilbys gjennom appen, for eksempel tips til forbedret kjøring. 

Et annet element ved samtykket er at det skal være tilstrekkelig informert. Dette betyr ikke 

bare at kunden skal være informert, men informasjonen som gis skal også være forståelig. Et 

av problemene med bruk av algoritmer til å behandle opplysninger, er at det fort kan medføre 

en mangel på transparens i systemene, fordi algoritmene kan bli så komplekse at det nesten er 

umulig å forstå hvordan de fungerer.143 Tryg har informert kundene godt om hvilke 

opplysninger som samles inn, og til hvilke formål de samles inn for. Kunden har likevel ingen 

innsikt i hvordan kjørescoren beregnes, og hvilke faktorer som har prioritet i beregningen. Det 

ville vært interessant å se hvilken informasjon som blir gitt til kunden dersom de ber om 

innsyn i den underliggende logikken som de har krav på etter personvernforordningen artikkel 

15(1)(h). 

Fremtind har på sin side begrenset hvilke opplysningstyper som inngår i beregningen av 

kjørescore til oppbremsinger, krengninger og akselerasjon. Dette gjør kjørescoren og 

prosessen for å komme fram til den mer forståelig for kunden. Fremtind sitt arbeid med 

utvikling av algoritmer som skal oppdage distraksjoner i kjøringen kan fort utvikle seg til å bli 

uforståelig for kunden. Mengden algoritmer som benyttes i en slik analyse kan medføre at 

man mister menneskelig kontroll, og dermed mister man også oversikten over hvilke 

opplysninger som ligger til grunn for avgjørelsen.144 

Min informant fra Fremtind sier at de gjennom innsamling av kjøredata har opparbeidet seg et 

                                                

143 Christl (2016), s. 123. 
144 Blume (2018), s. 263. 
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stort spekter av «objektive adferdsdata», som de blant annet bruker til å kategorisere kunder. 

De har for eksempel oppdaget at hvor mye kunden tjener påvirker hvor fort hun kjører og at 

Audi-eiere er de som råkjører mest. 

Økt bruk av persontilpassede tjenester kan føre til uheldige konsekvenser for sårbare 

grupper.145 De fleste opplysningene som brukes som beslutningsgrunnlag i bruksbasert 

forsikring er forståelig at behandles. Det vil si opplysninger om kunden holder seg innenfor 

fartsgrensen, om de har mange bråbremser eller om de har mange brå akselerasjoner. Men det 

er mye annet som også kan påvirke forsikringsavtalen, for eksempel opplysninger om når på 

døgnet du kjører og hvor du kjører. I tillegg til dette kan forsikringsselskapet ha tilgang på 

informasjon om utdanning, yrke og kredittscore.146 Jo mer tilleggsinformasjon som samles 

inn, jo større er sannsynligheten for at utsatte samfunnsgrupper blir diskriminert.147 For 

eksempel vil lavutdannede arbeidere som jobber nattevakt i byen potensielt måtte betale høyre 

forsikringspremie.  

4.3.3 Formål med behandlingen 

Det primære formålet med innsamling av opplysninger om kjørestil i Fremtind er som nevnt i 

kapittel 3 å analysere opplysningene. Disse analysene brukes til blant annet til individuell 

risikovurdering av kunden, men også for å segmentere kundene og lage statistikker.148 

Informanten fra Fremtind opplyser om at de bruker opplysninger fra oppgjørssaker 

(skadetilfeller) for å forbedre analysemodellene sine ytterligere gjennom blant annet bedre 

innsikt i hvilke kjøremønstre som påvirker ulykkesrisiko mest. Han understreker at 

opplysningene ikke kan benyttes ved en eventuell ulykke eller krav om skadeserstatning. Han 

understreker også at informasjon om kjørescore ikke kan brukes til forsikringskravformål. 

Kunden kan likevel velge å dele denne informasjonen i en slik sammenheng dersom dette kan 

tale til kundens fordel. 

Det preventive ved persontilpassede forsikringer er bra. De bruksbaserte 

                                                

145 Datatilsynet (2018), s. 19. 
146 Christl (2016), s. 57. 
147 Karapiperis (2015), s. 58. 
148 Intervju med informanten fra Fremtind. 
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forsikringsløsningene har medført en reduksjon i antall forsikringskrav, fordi folk er mer 

oppmerksomme på hvordan de kjører.149 I tillegg til dette er det på verdensbasis en reduksjon 

i mengden tyveri og forsikringssvindel, trolig en konsekvens av et større opplysningsgrunnlag 

gjennom blant annet opplysninger knyttet til kundens posisjon.150 

Begge forsikringsselskapene har som formål å gi kunden tilbakemelding på eget 

kjøremønster. Et av grunnprinsippene med de bruksbaserte bilforsikringsløsningene å bruke 

teknologi for å motivere og belønne tryggere adferd.151 Forsikringsselskapene bruker med 

andre ord opplysninger om kjørestil bevisst til å endre kundenes adferd for å få bedre 

forsikringsavtaler. Dette kan på mange måter oppfattes som en positiv adferdsendring i 

befolkningen. Begge informantene opplyser om at de kan se markant forbedring i kjørescoren 

hos kundene sine. De sier også at kundene selv merker denne positive utviklingen i 

kjøreferdigheter. Dette er likevel en måte å påvirke folk på gjennom overvåkning av deres 

adferd, og kan medføre en situasjon hvor folk velger å unnlate å si eller gjøre noe fordi de 

frykter at det kan få konsekvenser for dem i fremtiden. 

Forsikringsselskapene har også mulighet til å benytte kjøreopplysningene når de vurderer 

eventuelle forsikringskrav. Om, når og hvor hendelsen skjedde kan bli bekreftet eller avkreftet 

av opplysningene hentet inn gjennom sensorene.152 Min informant fra Fremtind sier at det 

finnes så mye informasjon i bilen ved en ulykke at hele hendelsesforløpet kan gjenskapes helt 

nøyaktig. Ingen av forsikringsselskapene har valgt å samle inn disse opplysningene, i 

utgangspunktet for å opprettholde tilliten hos kunden, men også fordi dette er opplysninger de 

ikke ønsker å sitte på ved eventuelle krav fra myndigheter. 

Når så mange opplysninger samles inn er det en stor fare for formålsutglidning. Det vil si at 

opplysningene som samles inn brukes til et formål som er uforenelig med det opprinnelige 

formålet. Dette kan skje på flere måter. I forsikringssammenheng vil det være «fristende» å 

bruke de innsamlede opplysningene til vurdering av forsikringskrav, eller vurdering av risiko i 

andre forsikringsavtaler. Prinsippet om formålsbegrensning skal hindre en slik 

                                                

149 Intervju med informantene fra Fremtind og Tryg. 
150 Karapiperis (2015), s. 59. 
151 Sparebank1 «Smart Bilforsikring». 
152 Karapiperis (2015), s. 60. 
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formålsutglidning ved at opplysninger ikke skal behandles for formål som er uforenelige med 

det opprinnelige formålet.153 Dette kravet kommer også til uttrykk gjennom behandlingens 

rettslige grunnlag ved at formålet med behandlingen skal være fastsatt.154 Dette er derfor ikke 

en overhengende fare med de bruksbaserte bilforsikringene i Norge. 

Men formålsutglidning kan også skje på andre, mer skjulte måter. For eksempel vil det at 

kunden selv kan velge å dele opplysninger om kjørescore kunne skape en situasjon hvor 

kunden oppfordres til å dele disse opplysningene. Det kan bety at de som deler opplysningene 

får en fordel framfor de som velger å ikke gjøre det. Dette kan medføre at kunden føler seg 

presset til å dele opplysninger de i utgangspunktet ikke vil dele, og opplysningene vil dermed 

brukes til et uforenelig formål på bakgrunn av et ufrivillig samtykke. 

4.3.4 Dataminimering 

Det fremkommer av intervjuene at den gjennomgående største vurderingen de to 

forsikringsselskapene har hatt er hvor mye opplysninger som skal samles inn. Informantene 

opplyser om at dette er en vurdering som har fulgt løsningene fra dag én. Den teknologiske 

løsningen de har valgt gir en viss begrensning på innsamlingen, men det er alltid mulig å 

utvide, begrense eller endre løsningen. 

En av grunnene til at denne vurderingen er så vanskelig er at mulighetene er så ubegrenset 

med dagens teknologi, og det er det vanskelig å finne grensen for hvor mange opplysninger 

som er relevant for bruksbasert bilforsikring. De fleste opplysninger kan potensielt gi kunden 

en bedre tjeneste. For eksempel er et av formålene med innsamlingen som nevnt over å 

beregne risiko og fastsette pris. Flere opplysningsverdier vil potensielt gjøre det mulig for 

forsikringsselskapene å gi kunden en riktigere pris basert på en mer fullstendig 

opplysningsmengde. 

Min informant i Tryg sier at vurderingen har bestått mye i hvilke opplysninger som er 

nødvendig og hva som kunne vært greit å ha. Hun sier at forsikringsselskap gjerne vil ha mye 

opplysninger om kunden for å kunne utvikle de beste løsningene, men det som har vært 

avgjørende i deres begrensning er hva kunden faktisk er villig til å gi fra seg. De har merket 
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seg at opplysninger om posisjon og opplysninger knyttet opp mot skader og ulykker er det 

kunden er mest bekymret for å dele. Hun sier videre at opplysningsverdiene de har valgt å 

begrense seg til så langt har vist seg å være tilstrekkelig, men at de ser på muligheter for å 

utvide dette. Hun sier også at den brukergruppen de har valgt generelt sett er mindre skeptiske 

til å dele opplysninger om posisjon, enn den eldre generasjonen. Informanten i Tryg sier også 

at hun ikke ser nødvendigheten av å samle inn opplysninger om kundens posisjon for andre 

formål enn til bruk i skadeoppgjør. 

Min informant i Fremtind innrømmer i intervjuet at den jobben de gjorde for å begrense 

innsamlingen av personopplysninger i utviklingsfasen har medført at de ikke har nok 

opplysninger til å kunne tilby den beste tjenesten til kundene. Dette gjelder spesielt mangelen 

på opplysninger om kundens posisjon. Et av problemene kunden har erfart er at sensoren ikke 

registrerer forskjellen på nødvendig og unødvendig adferd. For eksempel registrerer sensoren 

hvor hardt man bremser. Dersom du bremser hardt får du lavere kjørescore enn om du 

bremser forsiktig. Sensoren registrerer derfor ikke forskjellen på hard bremsing på grunn av at 

en overraskende situasjon (for eksempel et dyr som løper ut i veien) og hard bremsing på 

grunn av uoppmerksomhet. 

Opplysninger om kundens posisjon kan sammenstilles med opplysninger om kundens 

omgivelser. En slik sammenstilling vil kunne gi en mye bedre løsning for kundene. Det vil for 

eksempel være mulig ved hjelp av opplysninger om kundens posisjon å finne ut om kunden 

kjører i et område med mye dyr, og dermed trekke den slutningen at hard brems var 

nødvendig. Mangel på denne opplysningstypen kan potensielt skape ulykker, fordi ønsket om 

en rimeligere forsikring medfører at folk feiltolker farlige situasjoner. 

Min informant i Fremtind opplyser likevel om at de ikke ønsker å utvide løsningen til å 

omfatte lagring av opplysninger om kundens posisjon, fordi de ser på dette som en stor 

inngripen i kundenes personlige sfære og fordi de erfarer at kundene ikke ønsker denne 

utviklingen. For å forbedre løsningen uten å gå til det steget å lagre opplysninger om posisjon 

har de sett nærmere på alternative løsninger. Som nevnt ovenfor i kapittel 4.2 har de funnet ut 

at opplysninger om hastighet og distraksjoner potensielt vil kunne løse mange av 

utfordringene de har rundt dataminimering. De ser på muligheter for å samle inn posisjon uten 

å faktisk lagre dem, men bare bruke det til å koble opp mot opplysninger om omgivelsene. De 

har likevel i utgangspunktet ikke planer om å bruke opplysningene til å beregne kjørescoren, 

men heller for å gi kunden tilbakemeldinger som kan medføre endret adferd. 
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5 Konklusjon 

5.1 Sammenstilling og samlet drøftelse av funn 

Arbeidet med masteroppgaven har i hovedsak dreiet seg om å finne ut av tre 

forskningsspørsmål for å tydeliggjøre min overordnede problemstilling som er 

personvernkonsekvenser i bruksbaserte bilforsikringsløsninger. Først har jeg redegjort for hva 

bruksbasert bilforsikring er (forskningsspørsmål 1). Deretter har jeg undersøkt hvordan 

forsikringsselskapene Tryg og Fremtind arbeider for å sikre kundenes personvern på best 

mulig måte i deres bruksbaserte bilforsikringsløsninger (forskningsspørsmål 2). Til slutt har 

jeg sett nærmere på hvilke utfordringer som har vært størst i arbeidet utvikling og drift av 

bruksbaserte bilforsikringsløsninger (forskningsspørsmål 3). 

Forskningsspørsmål 1 har jeg forsøkt å besvare ved å analysere utvalgte dokumenter og 

redegjøre for innsamling av sanntidsopplysninger og hvordan bruksbaserte 

forsikringsløsninger fungerer i teorien. I tillegg har jeg tatt for meg utvalgte rettslige aspekter 

som er særlig relevante for personvernet i bruksbaserte forsikringsløsninger. Teorien jeg har 

redegjort for i forbindelse med dette forskningsspørsmålet har lagt grunnlaget for den videre 

undersøkelsen av forskningsspørsmål 2 og 3. I undersøkelsene knyttet til forskningsspørsmål 

2 har jeg sett på utviklingen av løsningene Spinn og Sidekick, og hvordan personvernet til 

kunden har hatt betydning for utviklingen i løsningene. Ut ifra resultatene i 

forskningsspørsmål 1 og 2 har jeg videre i forskningsspørsmål 3 tatt for meg tre konkrete 

utfordringer knyttet til løsningene Sidekick og Spinn. De tre forskningsspørsmålene har 

bidratt til at jeg har belyst min overordnede problemstilling ved hjelp av teoretiske og 

praktiske tilnærminger til bruksbaserte bilforsikringsløsninger. 

I lys av mine funn fra undersøkelser gjort i forbindelse med denne oppgaven kan det trekkes 

en slutning om at kundenes personvern har hatt en stor påvirkning på utviklingen av 

bruksbaserte bilforsikringer. Det er likevel mye som tyder på at dette fokuset på kundenes 

personvern ikke kommer av et fokus på personvern i seg selv, men heller et ønske om å skape 

tillit blant kundene. 

I oppgaven har jeg blant annet gjort rede for bakgrunnen for og utviklingen av løsningene 

Sidekick og Spinn, og hvilke personvernutfordringer som er fremtredende i løsningene. Jeg 

vil i utgangspunktet si at disse løsningene i stor grad etterlever personvernregelverket på en 
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tilfredsstillende måte, selv om det eksisterer store forbedringspotensialer spesielt knyttet til 

åpenheten i løsningene. Løsningene er bare i startfasen, og begge selskapene har flere tanker 

om videreutviklingen som kan skape nye utfordringer for kundenes personvern. 

Forsikringsselskapene har gjort en god jobb med de eksisterende løsningene, men det som er 

skummelt er at løsningene er dynamiske, og kan hele tiden endres. Forsikringsselskapene bryr 

seg aller mest om kundenes holdninger, og disse holdningene er i ferd med å endres. Jo mer 

vanlig en slik forsikring blir, jo mer normalisert vil løsningen bli. 

En viktig forskjell mellom de to løsningene er hvilke opplysninger forsikringsselskapene har 

valgt å få tilgang til. Opplysninger som innhentes gjennom sensorer kan gi et nøyaktig bilde 

av den enkeltes liv. Jo mer informasjon som samles inn, jo mer kan dette påvirke vårt 

handlingsmønster. Dette er ikke bare knyttet til de enkelte opplysningsverdiene, men 

sammenstillingen av opplysningsverdiene vil ha like stor påvirkning. Tryg Forsikring 

understreker som nevnt ovenfor at de ikke ønsker tilgang på de opprinnelige 

opplysningsverdiene som blir samlet inn gjennom kundens bil, men bare til kjørescoren som 

blir kalkulert ut ifra disse verdiene. Jeg vil understreke at kundenes kjørescore også er en 

personopplysning som i mange tilfeller kan være mer verdifull enn de enkelte 

opplysningsverdiene.155  

Opplysninger om kundens kjørescore sier mye om kundens kjørestil, men også om kundens 

generelle oppførsel. Disse opplysningene vil for eksempel være aktuelt for andre 

virksomheter enn forsikringsselskapene, og kunden har mulighet til å frivillig oppgi disse 

opplysningene for å motta bonus og fordeler i andre løsninger. Dette kan til slutt gå utover 

frihetsfølelsen til enkeltmennesket. Det er en fare at dette vil kunne utvikle seg i en slik 

retning at disse sensorene og opplysningene som samles inn kan benyttes i andre situasjoner 

enn til å beregne forsikring. 

I fremtiden kan forsikringsselskap potensielt ha en av de største personopplysningsmengdene 

i verden. Det er mange aktører som er interessert i disse opplysningene. Google har oppdaget 

dette, og i 2015 inngikk de partnerskap med over seks ulike forsikringsselskap.156 Dette sier 
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noe om potensialet i bruksbaserte bilforsikringer. 

Analysene knyttet til opplysningene som samles inn i bruksbaserte bilforsikringer handler 

også om å beregne sannsynlighet ut fra opplysningsverdier.157 Dette betyr at 

forsikringsselskapene også kan bruke opplysningene til å forutsi ting i kundens liv. Det vil si 

at forsikringsselskapet i fremtiden kan fortelle kunden når hun bør gå til legen, eller når man 

bør skifte kjøleskap. Dette er en gullgruve for kommersielle selskap som kan samarbeide med 

forsikringsselskapene om å selge det kundene trenger. Vi kan se denne utviklingen allerede i 

Spinn. Fremtind samler for eksempel inn opplysninger om bilens motor, og gir ved hjelp av 

disse opplysningsverdiene kundene løpende tilbakemeldinger på bilens tilstand og når det vil 

være nødvendig med service eller reparasjoner. De har også gjennom disse 

opplysningsverdiene mulighet til å analysere kundens kjørestil, og kan kategorisere kundene 

etter hvem som har høyest sannsynlighet for å ødelegge bilen. Denne informasjonen vil for 

eksempel ha stor verdi for verksted og bilforhandlere. 

I denne oppgaven har jeg valgt å begrense meg til innsamling av sanntidsopplysninger samlet 

inn i forbindelse med kundens kjøretur, men det er mye mer som kan være relevant for 

forsikringsselskapene i beregning av bilforsikring. For eksempel prøvde et forsikringsselskap 

i England i 2016 å lansere en bilforsikringsavtale som skulle samle inn opplysninger fra 

kundenes Facebook-profil. Formålet med dette var å finne ut hvor ansvarsfull kunden var, og 

beregne risiko basert på dette.158 

Gjennom mitt intervju med informanten fra Tryg kom det tydelig fram at det er lite fokus på 

personvern i toppen. Hennes mangel på kunnskap knyttet til løsningens personvern tyder på at 

dette har et stort forbedringspotensial. Intervjuet belyste at hennes fokus var sterkt rettet mot 

muligheter knyttet til løsningen og hva kundene var villige til å betale for, og mindre fokus på 

hva som faktisk er det beste for kundenes personvern.  

                                                

157 Se kapittel 2.1.3. 
158 Datatilsynet og Teknologirådet (2017), s. 20. 
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5.2 Veien videre 

Det er flere faktorer som på sikt vil kunne endre bilforsikringsmarkedet slik det er i dag. 

Teknologiutviklingen er stadig økende, og det er umulig å vite hvilken retning utviklingen går 

og hva som vil bli «den nye» bruksbaserte forsikringen. Teknologisk utvikling har hatt en 

eksponentiell vekst de siste årene. Roboter, automatisering og maskinlæring er i stort fokus, 

men vi er ikke i nærheten av å forstå disse teknologiene og utnytte deres fulle potensiale.159  

Innen 2025 er det forutsett at store deler av biler kommer med allerede integrerte 

sensorløsninger og innen 2030 vil mange kjøretøy på veien være selvkjørende.160 Hvis 

utviklingen av sensorteknologi og tingenes internett er et utgangspunkt kan vi være sikre på at 

det vil komme noen overraskende og banebrytende endringer i fremtiden. Det er estimert at 

det vil være over 22 millioner selvkjørende biler på veien innen 2025.161 

Utviklingen av selvkjørende biler skaper en stor eksistensiell krise for bilforsikringer.162 

Bilforsikringer er i stor grad basert på sjåførens sannsynlighet for å komme i en ulykke, i 

tillegg til faktisk statistikk på området. Mer enn 90 % av ulykkene som skjer er forårsaket av 

menneskelige feil, hvis sjåføren blir tatt ut av beregningen vil dette medføre store endringer 

på bilforsikringsmarkedet.163 Når forbrukerne ikke lenger er en risikofaktor vil det være stor 

sannsynlighet for at bilforsikringsmarkedet i større grad retter seg mot fabrikkene og 

utviklerne knyttet til den enkelte bilen.164 

Det blir spennende å se hvordan løsningene jeg har undersøkt utvikler seg i lys av de 

teknologiske mulighetene jeg har trukket fram i denne oppgaven. Særlig interessant blir det å 

følge med på hvordan utviklerne av disse løsningene håndterer utfordringene rundt 

personvern som denne teknologien gjerne bringer frem.  

                                                

159 TomTom Telematics (2018), s. 15. 
160 TomTom Telematics (2018), s. 15. 
161 TomTom Telematics (2018), s. 15. 
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