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Summary  

The number of insurance fraud cases is increasing every year and since the new GDPR went into 

effect in 2018, insurance companies fighting fraud must now also take into account GDPR rules.  

This thesis deals with how an insurance company can prevent insurance fraud, while respecting 

GDPR and the Charter of Human Rights. If there were no regulations in the data area, the insurers 

would simply be able to observe and store all the personal data of the customers, so that they could 

find evidence of fraud more quickly. 

The new data protection law is based on a regulation designed to protect the fundamental rights of 

individuals with regard to data protection. However, there are many areas in the Danish law and the 

regulations that require interpretation and an assessment of each case. Therefore, this thesis 

assesses, which is basis for treatment some specific personal data has. Next, it will be discussed 

whether some of the retention deadlines can be extended. Furthermore, it will be considered which 

penalties an insurance company may incur, if they have not complied with the treatment rules. 

The law does not always take into account all the consequences a law may have. Therefore, the 

economic factors are analyzed. One of the factors is the customers' utility from the insurance 

contract. By assessing this, the company can make some clauses that may cause the customer to 

change their behavior regarding fraud. Furthermore, this thesis addresses the hidden knowledge that 

the customer has before they take out insurance, and the hidden action the customer makes after the 

agreement is concluded. For this, it is calculated what it would cost to disregard the applicable rules 

to prevent insurance fraud.  

The final analysis integrates the legal and financial results. By finding a middle way the companies' 

current data strategy might be improved. The purpose of integrating law and economics is to come 

up with a scientific proposal on how an insurance company's data strategy can be improved. Some 

of the customers’ financial behavior problems are discussed and whether it can be worthwhile to 

negotiate with customers so that their incentive to commit fraud is reduced. 
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Forkortelser  

BFL  Bogføringsloven  

Charteret  Den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder  

DA  Dataansvarlig 

DBL  Databeskyttelsesloven 

EAL  Erstatningsansvarsloven  

FAL  Forsikringsaftaleloven  

FÆL  Forældelsesloven  

GDPR  Databeskyttelsesforordningen  

IOT  Internet of things 

STRFF  Straffeloven 
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Introduktion og problemstilling  

Den 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelseslov i kraft
1
. Dette har medført en dynamisk 

udvikling i alle virksomheder, eftersom de skulle revurdere deres datasikkerhed og i de fleste 

tilfælde vedtage nye procedurer for indsamling og behandling af persondata.  

Til trods for skærpede regler og flere tusinder af meldinger, er der  endnu ikke udstedt bøder eller 

meldt nogle virksomheder til politiet
2
. Det vil sige at der ikke d.d. er dansk retspraksis for 

virksomheder, de kan forholde sig til. Selvom der både er et direktiv, lovgivning og vejledninger, er 

der stadig stor usikkerhed på mange områder.  

Forsikringsselskaber oplever i stigende grad svindelsager, hvor deres kunder for eksempel opdigter 

tyverier eller personskader. I 2016 blev der svindlet for ca. 530 millioner af kroner
3
. På kun ét år, er 

sådanne sager steget med 21 %
4
. Grundet denne stigning i antallet af svindelsager er 

forsikringsselskaber nødsaget til at indsamle flere oplysninger. For at tjekke op på, om en person fx 

har brækket benet, kan virksomhederne bruge personens Facebook-profil og løbe-app, da dette er 

offentlige oplysninger som personen selv deler.  

Omvendt beholder mange virksomheder personoplysninger fordi det er ”nice to have”. Det kan 

eksempelvis være tilfældet, at en virksomhed beholder alle og uddybende oplysninger om en 

persons transaktioner, hvis virksomheden en dag skal dokumentere, at selskabet ikke snyder hos 

SKAT. Denne situation er ikke optimal og strider samtidig imod princippet i databeskyttelsesloven 

om dataminimering.  

Forsikringsvirksomheder benytter retsgrundlaget, legitim interesse, til at indsamle og behandle de 

fleste oplysninger. Eftersom legitim interesse ikke er defineret i hverken loven eller direktivet, kan 

dette retsgrundlag fortolkes bredt og til gunst for virksomhederne.  

Ydermere er slettefristerne på visse områder ikke blevet præciseret, hvilket kan skabe frustrationer i 

virksomheder, da de vil beholde oplysninger om transaktioner og skader så længe som muligt, men 

på den anden side kan de risikere at blive pålagt store bøder.  

                                                 
1
  Datatilsynet 2018 "Generelt om databeskyttelse" 

2
Computerworld, Dan Jensen - 2019 

3
Finans, Mick Kristensen - 2017 

4
 Berlingske, Kailay og Olsen - 2019 
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Casebeskrivelse:  

Formålet med denne fremstilling er at konkretisere en ellers teoretisk situation. Dette gøres ved at 

introducere den case, som afhandlingen omhandler. Dette speciale søger at klarlægge og analysere 

forsikringsselskabers retsstilling vedrørende brugen af kunders personoplysninger samt finde den 

optimale datastrategi for at maksimere brugen af de givne oplysninger til at bekæmpe 

forsikringssvindel.  

Der er i dette speciale taget udgangspunkt i et par forsikringsselskaber, som har næsten identisk 

persondatapolitik. Det vil sige, at der ikke anvendes data eller processer for én virksomhed, men der 

tages afsæt i en generel forståelse af deres politikker.  

Formålet med en forsikring er at skabe sikkerhed for kunden. Dette gøres ved, at alle kunder betaler 

x antal penge under medlemskabet, hvorved de på denne måde kan iværksætte en risikospredning. 

På denne måde betaler de for hinanden og dem som i øjeblikket har behov for kapital.  

For at et forsikringsselskab, skal kunne udregne en forsikringspolice, skal de først foretage en 

risikovurdering for hver kunde og på denne måde kalkulere sandsynligheden for visse skader. Dette 

kræver nødvendige oplysninger, som eksempelvis identifikationsoplysninger, arbejdsforhold, 

sygdomshistorik m.m.  

Grundet en stigning i antallet af svindelsager har forsikringsselskaber været nødsaget til at behandle 

yderligere personoplysninger for at be- eller afkræfte svindel. En sådan undersøgelse kan indebære 

bearbejdelse og indsamling af oplysninger i form af dokumenter, fotoundersøgelser, optagelser
5
 

osv.  

Forsikringssvindel betyder blandt andet, at svindlerne uberettiget tager den erstatning, som en 

skadelidt/skadevolder berettiget til eller at policen vil blive hævet for alle medlemmer for at undgå 

økonomisk tab eller i værste fald konkurs.  

  

                                                 
5
 Alm Brand "Svindel" 
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Problemformulering:  

I specialet ønskes der et svar på: 

Hvordan kunne en datastrategi hos et forsikringsselskab se ud, for at overholde 

databeskyttelsesforordningen, men samtidig sikre nok oplysninger til at kunne dokumentere 

eller afkræfte svindel? 

For at besvare denne problemstilling, vil der arbejdes ud fra følgende underspørgsmål: 

Juridiske: 

 Hvilket retsgrundlag har forsikringsvirksomheden til at indsamle personoplysninger? 

 Hvordan vurderes slettefristerne hos forsikringsselskaber over for deres kunder? 

 Hvilke sanktioner kan forsikringerne pålægges ved overtrædelse af slettefrister? 

Økonomiske:  

 Hvilke økonomiske faktorer bør inddrages ved beslutningen af en god datastrategi? 

o Hvordan påvirker forbrugeren forsikringsselskabers prisfastsætning? 

o Hvilken form for prisdifferentiering kommer til udtryk hos forsikringsselskaber, når 

der anvendes personoplysninger? 

o Hvilken nytte har kunderne af forsikringsaftalen? 

 

Synsvinkel:  

I dette speciale vil der blive taget udgangspunkt i virksomhedens synsvinkel. Ved at analysere de 

juridiske aspekter og de økonomiske incitamenter, kan der opnås en optimal og efficient 

datastrategi.  Synsvinklen vil bidrage med at se kritisk på de gældende regler for at kunne forbedre 

virksomhedens datastrategi, hvilket hjælper med at klargøre, hvordan forsikringsselskaber skal 

forholde sig til den nye databeskyttelseslov, men samtidig kan udnytte de givne oplysninger 

maksimalt i deres forretningsgang.  

 

Antagelser: 

Da alle forsikringsselskaber er forskellige og har hver sin persondatapolitik, er det derfor 

nødvendigt at arbejde ud fra nogle antagelser. Disse antagelser er grundlaget for den empiriske 

undersøgelse af problemformuleringen.  
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 Forsikringsselskaber behandler følgende personoplysninger: kontakt- og 

identifikationsoplysninger, herunder CPR-nr., skade/helbredsoplysninger, 

betalingsoplysninger og indtægt/formueforhold.  

 Oplysninger bliver indsamlet hos kunden, banker, kundens læge, varelotteri og tidligere 

forsikringsselskab.  

 Forsikringsselskabet tager udgangspunkt i forældelseslovens og bogføringslovens 

opbevaringsfrister. Oplysninger om personskader bliver derfor opbevaret i +30 år, 

oplysninger om tingsskaber bliver opbevaret i 10 år. 

 Det er lettere for forsikringsselskabet at bevise og opdage forsikringssvindel, såfremt 

selskabet ikke er underlagt reglerne fra tv-overvågningsloven og 

databeskyttelsesforordningen.  

 En kunde som er fuldt forsikret og ingen selvrisiko, vil ikke have incitament til at agere 

forsigtigt 

Positiv afgrænsning  

Idet afhandlingens problemstilling kan forstås bredt, er der i den anledning en positiv afgrænsning. 

En analyse af alle virksomheders aspekter vedrørende en datastrategi, vil overskride afhandlingens 

omfang, hvorfor det er prioriteret kun at gå i dybden med de relevante aspekter.  

Problemstillingen er afgrænset til kun at omhandle situationen mellem forsikringsvirksomheden og 

den private forbruger, hvorfor der ikke tages højde for Business-to-Business situationen, da dette er 

mere omfattende.     

Juridisk:  

Specialet undersøger om det er muligt at udvikle en datastrategi som kan mindske 

forsikringssvindel, hvor det samtidig overholde gældende regler. Eftersom der er adskillige nye 

dataregler, tages der kun udgangspunkt i indsamling og lagring af persondata.  

Afhandlingen behandler ikke særlige almindelige oplysninger, men kun nogle almindelige og 

følsomme oplysninger. Dette er begrundet i, at en undersøgelse af alle personoplysninger vil være 

for omfattende i én afhandling.  

Økonomisk:  
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De tal som bliver benyttet i den økonomiske cost-benefit analyse stammer fra 

brancheorganisationens samlede tal over alle deres medlemmer. Eftersom selskabsstørrelsen er 

forskellig, tages der kun udgangspunkt i de 4 største virksomheder. Yderligere er der adskillige 

fordele og ulemper forbundet med sådan en analyse, hvorfor det kun er de mest gennemskuelige 

udgifter og fordele, som vil blive drøftet.  

 

Struktur  

Strukturen i specialet tager afsæt i den retspolitiske udformning. Emnet beskæftiger sig med et 

juridisk udgangspunkt, hvortil der vil blive set på, hvilke økonomiske faktorer, der spiller ind, når 

der skal udvikles en datastrategi. Specialet er i den anledning opbygget således, at der bliver taget 

afsæt i forsikringsselskabernes antagelser om, hvordan de behandler persondata. Derefter danner det 

juridiske og økonomiske afsnit grundlag for den overordnede og integrerede analyse. Specialet er 

overordnet opdelt i 5 afsnit.  

I det nærværende første kapitel bliver problemstillingen introduceret. For at specificere 

problemstillingen er der udformet en afgrænsning, en casebeskrivelse og nogle antagelser, som 

danner grundlag for hele problemet. Yderligere er der beskrevet hvilken metode og hvilke teorier 

der anvendes for at løse problematikken.  

Kapital 2 er en komparativ analyse, som går i dybden på det juriske område inden for behandling af 

opbevaring af persondata. Ved hjælp af den retsdogmatiske metode (se metodeafsnit) undersøges, 

hvilken regulering forsikringsselskaberne skal anvende og hvordan bestemmelserne skal fortolkes. 

På denne måde kan spørgsmålet om, hvilke slettefrister der gælder for denne type virksomhed, blive 

besvaret. Når dette er blevet fastlagt, kan belyses, hvilke sanktioner virksomhederne kan stå overfor 

og yderligere, hvordan datatilsynet vil behandle sådanne overtrædelser.  

Kapitel 3 illustrerer hvorfor det er vigtigt for forsikringsselskaberne at indsamle personoplysninger 

og belyser derved begrundelsen for, hvilke økonomiske konsekvenser der forekommer ved 

manglende information. Endvidere er der taget stilling til, hvordan virksomheden træffer beslutning 

om opbevaring af data, hvilket indebærer en risikovurdering. Yderligere vil der blive set på hvilken 

prisdifferentiering, der kan forekomme ved behandling af personoplysninger og om dette skaber 

prisdiskrimination.  
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Kapitel 4 indeholder en integreret videnskabelig analyse, hvorved den sammenføjer det juridiske 

resultat med de økonomiske overvejelser. På denne måde kan der skabes en løsning på konflikten 

mellem det juridiske og økonomiske problem. Der vil blive undersøgt, om parterne indbyrdes kan 

håndtere og løse konflikten.  

Kapitel 5 indeholder kun en samlet konklusion på hele problemformuleringen og opsummerer, 

hvordan problemstillingen er blevet besvaret (eller en opsummering af, hvorfor det ikke var muligt 

at løse problemstillingen). Det illustreres nedenfor, hvordan gennemgangen af specialet er 

opbygget:  

Kapitel 1 

Introduktion og metode 

Case 

Problemstilling 

Synsvinkel 

Afgrænsning 

Juridisk Metode Økonomisk Metode Integreret Metode 

 

 

Kapitel 2 

Juridisk analyse 

Grundlæggende 

principper og 

definitioner 

Vurdering af 

behandlingsgrund af 

udvalgte persondata 

Vurdering af 

forlængede slettefrister 
Sanktioner 

 

 

Kapitel 3 

Økonomisk analyse 

Forbrugerens nytte af 

forsikringsaftalen 
Prisdiskrimination Skjult viden og handling  

Selskabets 

omkostninger ved ny 

strategi 
 

 

Kapitel 4 

Integreret analyse 

Herd Behavior Oplysningspligten  
Kaldor Hicks  

og Pareto 
Coase-teoremet 

 

 

Kapitel 5 

 

Konklusion 
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Metodeafsnit  

Formålet med dette speciale er at besvare afhandlingens problemformulering. 

Problemformuleringen er som udgangspunkt et overordnet spørgsmål, som skal besvares ved hjælp 

af et juridisk og et økonomisk underspørgsmål. For at lave en juridisk, såvel som økonomisk 

analyse, der kan besvare problemstillingerne er det nødvendigt at gå metodisk til værks.   

Juridisk metode og teori  

Den retsdogmatiske metode  

Når den juridiske problemstilling skal analyseres, vil det blive forsøgt at løse problemet, ligesom en 

dommer ville afgøre en fremtidigtvist. Dette gøres ved at anvende den retsdogmatiske metode til at 

analyse gældende ret
6
. Den retsdogmatiske metode er en måde, hvormed de danske domstole kan 

løse juridiske problemstillinger.  En retsdogmatisk analyse beror på at beskrive gældende ret og 

fortolke reglerne på den konkrete situation. På denne måde har alle jurister samme forforståelse, og 

en juridisk analyse vil derfor ende med et resultat som betragtes som validt
7
.   

En del af den retsdogmatiske metode er at finde de korrekte retskilder inden for det konkrete emne, 

hvilket har væsentlig betydning i denne afhandling, eftersom der ikke afsagt nogen domme i dansk 

ret.  

Når en konkret situation skal løses, gøres det ved at se på det retsfaktum der er givet, hvorved den 

relevante jus findes, for efterfølgende at kunne afgøre retsfølgen
8
. Det er specielt vigtigt at benytte 

de to led, når det omhandler persondata, eftersom der skal tages stilling til hver en personoplysning.  

Retskildelæren  

Det blev nævnt ovenfor, at en del af den retsdogmatiske metode var at finde den korrekte jus. 

Retskildelæren hjælper med at finde de korrekte retskilder (jus), hvilket indebærer regulering, 

retspraksis, retssædvaner og forholdets natur
9
.    

Der er ingen rangorden mellem retskilder, eftersom en dom kan have mere værdi end en 

bestemmelse i en lov, da en dom kan give præcedens og derfor påvirke fremtidige retslige 

problemstillinger inden for samme område. Der er dog et hierarki inden for regulering, som 

                                                 
6
 Tvarnø og Nielsen 2011, side 30 

7
 Ibid 

8
 Tvarnø og Nielsen 2018, side 34 

9
 Tvarnø 2014, side. 27 
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bestemmer, hvilke bestemmelser som tillægges størst betydning. Dette kommer til udtryk i Lex-

superior, som betyder, at EU-retten eksempelvis har højere rang end national ret, og at grundloven 

har højere rang end almindelige love. 
10

 

Denne afhandling benytter sig primært af Databeskyttelsesforordningen, som har forrang for den 

danske Databeskyttelseslov. Yderligere bliver der set på Charteret om grundlæggende rettigheder 

artikel 7 og 8, hvilket har øverste rang i denne henseende.  

Eftersom der ikke er afsagt danske domme siden den nye databeskyttelsesforordning og 

databeskyttelseslov er trådt i kraft, vil der kun blive set på gammel retspraksis. I dette tilfælde er det 

vigtigt at bemærke, at disse afgørelser måske er forældet. Der kan argumenteres for at en gammel 

dom, hvis afgørelse lagde vægt på, at en bestemmelse, som stadig eksisterer i den nye forordning, 

stadig godt kan have præcedens.  

De retssædvaner som bliver nævnt i afhandlingen er forsikringsaftalen. En retssædvane kan være en 

sædvane eller aftale, som er blevet efterlevet længe, og som har forrang for deklaratorisk lov 

(såfremt aftalen ikke strider imod loven eller er til ugunst for kunden).  

Til sidst, men yderst vigtigt, bliver der benyttet forholdets natur. Forholdets natur er almindelige 

retsgrundsætninger, som eksempelvis proportionalitetsprincippet, nærhedsprincippet, 

lighedsgrundsætningen, loyalitetsforpligtelsen osv. Det indebærer, at retsanvenderen kan vurdere 

forskellige reelle hensyn af mere ubestemt art
11

. 

Fortolkning  

Som udgangspunkt anvendes ordlydsfortolkning, hvilket betyder at den juridiske mening med 

ordene skal fastslås ud fra en konkret situation
12

.  

Når afhandlingen går i dybden med den juridiske analyse, skal det bemærkes, at den nationale ret, 

herved primært databeskyttelsesloven, skal EU-konformfortolkes. Det betyder, at den nationale 

retspraksis og almindelige principper skal forstås i overensstemmelse med formålet i EU-

reguleringen jf. loyalitetspligten TEUF artikel 4.  

                                                 
10

 Tvarnø og Nielsen 2018, side 33 
11

 Tvarnø og Nielsen 2018, side 192 
12

 Tvarnø og Nielsen 2018, side 220 
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Økonomisk metode  

For at kunne besvare den økonomiske analyse bliver den deduktive metode benyttet. Metoden 

behandler en opstillet hypotese, som skal efterprøves og analyseres ved hjælp af økonomiske 

teorier.
13

 Ved at benytte allerede eksisterende teorier til at belyse problemstillingen og analyse den, 

er det muligt at be- eller afkræve den opstillede hypotese. I det økonomiske afsnit tages der stilling 

til, hvorvidt persondata påvirker forsikringssvindel, og om denne påvirkning er en ulempe eller 

fordel.  

Endvidere vil det økonomiske afsnit primært bestå af den neoklassiske videnskabsteori, hvilket 

betyder, at alle individer handler rationelt og altid vil prøve at profitmaksimere
14

. Den neoklassiske 

teori har til formål at forsøge at forudse og forklare individernes adfærd i markedsmæssig 

henseende.    

Økonomisk teori 

I det økonomiske afsnit vil der blive anvendt flere teorier, der tilsammen skal give et bud på en 

datastrategi og derved besvare problemstillingen. Der vil blive benyttet adfærdsøkonomi og mere 

præcist en nyttemodel, som vil beskrive, hvilken nytte forsikringskunderne har af deres 

forsikringsaftale. I denne nyttemodel, vil der tages højde for de nuværende restriktioner som 

forsikringsselskaberne har, henholdsvis databeskyttelsesloven, samt hvordan kundernes nytte ville 

være, såfremt restriktionen ikke var gældende.  

Endvidere vil der blive set på prisfastsættelse, herunder forbrugervalg, hvorved forsikringstagernes 

valg og præferencer vil blive belyst. Desuden vil prisdiskrimination blive behandlet, hvorved de 3 

grader/muligheder vil gennemgås og hvorfor 3. grads prisdiskrimination har nogle flere fordele.  

Adverse selection og Moral Hazard kommer til udtryk, når den skjulte viden og handling bliver 

gennemgået. Dette er en af de største problemstillinger, når selskaber prøver at undgå 

forsikringssvindel.   

Til sidst i analysen vil der blive foretaget en cost-benefitsanalyse. Denne anslyse skal tage 

omkostningerne med i vurdering, når der er overvejelser om at udvikle en ny datastrategi. Heri vil 

der blandt andet tages højde for  bødeniveau.   

                                                 
13

 Knudsen ”Økonomisk metodologi” bind 2 s. 44   
14

 Tvarnø og Nielsen – 2018, side 433 
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Integreret teori 

I det integreret afsnit vil der blive anvendt velfærdsøkonomi til at beskrive den mere overordnede 

problemstilling. Velfærdsøkonomi behandler de muligheder, der er for at kunne effektivisere en 

produktion og derved, hvordan fordelingen af godet kan ske
15

. Analysen har til formål at bidrage 

med et mere efficient beslutningsgrundlag for at finde den bedste datastrategi. Den største forskel 

mellem den traditionelle økonomi og retsøkonomien er, at den traditionelle økonomi tager højde for 

markedet og hvordan virksomheden får mest profit, mens retsøkonomien vurdere reglernes 

økonomiske implikationer
16

. 

Herd Behavior 

Når en forbruger bliver påvirket til at træffe en beslutning, fordi alle de andre forbruger også træffer 

denne beslutning, kaldes det Herd Behavior
17

. Forbrugerens beslutning vil i givne situation være 

anderledes, såfremt vedkommende ikke kendte til de andre forbrugeres beslutning. I den integrerede 

analyse, vil det blive vurderet, hvorvidt tendensen til at undgå at give selskaber sine persondata, kan 

blive vendt til en positiv effekt.  

Kaldor-hicks og Pareto 

Ved at benytte en komparativ analyse i form af kaldor-Hicks og Pareto, kan der sammenlignes og 

analyseres forskellene ved forskellige datastrategier
18

. I afhandlingen vil der blive set på hvilket 

resourceforbrug, der kan allokeres rundt. Derfor vil efficient-kriterierne Kaldor-Hicks og Pareto 

blive anvendt til at analysere, hvorvidt den nuværende situation kan forbedres. Ved at allokere 

ressourceforbrugeret, er det muligt at finde den bedste løsning med en større værdi for både 

forsikringsselskabet og  måske også for kunderne. Det skal dog bemærkes at en komparativ analyse 

tager stilling til de givne oplysninger og en konkret situation, hvilket vil sige, at der ikke kan drages 

en generel konklusion. 

Coase 

Efter en analyse af Kaldor-Hicks og Pareto på den givne situation, vil det stå klart, hvordan 

ressourcerne bør benyttes. For at kunne nå frem til et sådant resultat, kan Coase-teoremet hjælpe 

med finde ud af hvordan rådighedsfordelingen skal fordeles
19

. Coase-teoremet fortæller, at såfremt 

                                                 
15

 Eide og Stavang – 2008, side 95 
16

 Tvarnø og Nielsen – 2017, side 293 
17

 Barid, Gartner og Picker – 1998, Side 214 - 215 
18

 Tvarnø og Nielsen – 2017, side 257 
19

 Eide og Stavang – 2008, side 129 
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transaktionsomkostningerne er lave, vil det være mest efficient for parterne at forhandle. Yderligere 

forholder Coase sig kritisk overfor retsteorien, idet han forslår alternative løsninger ved at 

samarbejde i stedet for at tage en retssag
20

.   

                                                 
20

 Tvarnø og Nielsen – 2017, side 293 
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Kap 2 – Det juridiske fundament  

Persondata er et omdiskuteret emne, og alle virksomheder venter på, at der kommer en afgørelse, 

som skal statuere, hvor grænserne går, før en virksomhed bliver pålagt en sanktion. 

Når kunden indmelder en skade, skal forsikringsselskabet bruge visse oplysninger for at kunne 

udregne erstatningen. Det er imidlertid ikke alle de indsamlede personoplysninger, hvor der er 

fastsat en slettefrist. I henhold til forordningen skal personoplysninger, såfremt det ikke fremgår af 

anden lovgivning, slettes når de ikke længere er relevante. Det er ikke fastslået, hvornår en 

oplysning ikke længere er relevant, hvorfor dette udgør et skøn, som den dataansvarlige skal tage 

stilling til. Disse slettefrister skal fastlægges og dokumenteres jf. Databeskyttelsesforordningen 

artikel 5, stk. 2, kravet om ansvarlighed. Yderligere vil der også blive set på forholdet mellem 

opbevaringsfrist og slettefrist, da dette er to forskellige ting.  

Efter en kunde har indmeldt en skade, som vedkommende vil have erstatning for, kan selskabet 

efterfølgende påbegynde en overvågning, for at bekræfte/afkræfte kundens skade. På denne måde 

kan selskabet afsløre bedrageri og sikre sig, at det ikke er de ærlige kunder som svindleriet går ud 

over. Spørgsmålet er imidlertid, om den overvågning, der foretages, er rimelig, proportional og ikke 

strider imod kundernes privatliv.  

De fleste forsikringsselskaber benytter sig af ”legitim interesse”, som behandlingsgrundlag for deres 

indsamling og lagring af personoplysninger. Den legitime interesse er ikke defineret konkret i 

forordningen eller i den nationale lov. Selskaberne uddyber endvidere ikke, hvad de forstår ved 

denne interesse, hvorfor forbrugerne ikke med gennemsigtighed kan forstå behandlingsgrundlaget 

for indsamlingen.  

Til sidst vil der blive set på, i hvilket omfang et forsikringsselskab kan blive pålagt en bøde eller 

anden sanktion, ved overtrædelse af GDPR.  

Dette er omdrejningspunktet for diskussionen.  
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Persondatarettens ramme  

Før den faktiske problemstilling kan blive behandlet, er det vigtigt at forstå de grundlæggende 

begreber og principper, da dette sætter rammen for, hvordan bestemmelserne skal tolkes og hvordan 

en situation skal vurderes i de konkrete tilfælde.  

I henhold til databeskyttelsesforordningen (herefter GDPR)
21

 artikel 4, stk. 1 er en personoplysning 

enhver form for information, som direkte eller indirekte kan identificere en fysisk person. Det kan 

eksempelvis være navn, fødselsdato, kontonummer osv.  

Definitioner: 

Når der er tale om behandling af personoplysninger, skelnes der mellem følsomme, fortrolige og 

almindelige oplysninger. Der skal for eksempel ydes større beskyttelse af følsomme oplysninger, da 

en sådan oplysning kan indebære risiko for overtrædelse af grundlæggende rettigheder. Der kan 

derfor være forskel på behandlingsmåden. 

Følsomme oplysninger: 

Databeskyttelsesforordningen afgrænser udtrykkeligt, hvilke personoplysninger som klassificeres 

som følsomme, hvormed disse oplysninger har et mere restriktivt behandlingsgrundlag. Efter 

forordningens ordlyd er følsomme oplysninger: "race, etnisk oprindelse, politisk overbevisning, 

religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, 

biometriske data med henblik på entydig identifikation, helbredsoplysninger og seksuelle forhold 

eller orientering” jf. GDPR artikel 9, stk. 1.  

Det er som udgangspunkt forbudt at behandle følsomme oplysninger jf. GDPR artikel 9, stk. 1, dog 

opstiller GDPR i artikel 9, stk. 2 nogle undtagelser. Yderligere har medlemsstaterne mulighed for at 

indføre begrænsninger eller præcisere anvendelsen af bestemmelserne i forordningen jf. GDPR, 

præmis 10. 

Almindelige oplysninger: 

Eftersom det kun er de oplysninger, som er nævnt i artikel 9, stk. 1, som er følsomme oplysninger, 

betyder det, at alle andre personoplysninger, som falder udenfor denne kategori, betragtes om 

                                                 
21

 Europa-Parlementets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) 
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almindelige oplysninger.
22

 En almindelige oplysning kan eksempelvis være navn, adresse, 

økonomi, boligforhold, beskæftigelse m.m.  

Grundlæggende rettigheder  

Databeskyttelsesforordningen bygger på en grundlæggende rettighed om at beskytte fysiske 

personers personoplysninger jf. GDPR præmis 1. Det fastsættes i Charteret om grundlæggende 

rettigheder
23

 artikel 7, at alle har ret til respekt for sit privatliv og familieliv. Endvidere har enhver 

ret til beskyttelse af sine personoplysninger og ligeledes, at disse oplysninger skal behandles 

rimeligt og med et udtrykkeligt formål jf. Charteret artikel 8.  

Databeskyttelsesforordningen uddyber og præciserer disse grundlæggende rettigheder som 

anerkendes i charteret. Forordningen er derfor skabt med det formål at tjene menneskeheden jf. 

GDPR præmis 4.   

Personoplysninger behandlingsgrundlag 

På baggrund af de grundlæggende rettigheder i henhold til ovennævnte er det i den anledning 

bestemt, at det som udgangspunkt er forbudt at behandle personlysninger. Undtagelsesvis kan 

personlysninger behandles, såfremt det følger af forordningens artikel 6. Denne bestemmelse 

opstiller seks situationer, hvor det er lovligt at behandle personoplysninger: 

1. Behandling af oplysninger vurderes at være lovlige, hvis grundlaget for behandling er at 

beskytte vitale interesser
24

. En sådan situation kan eksempelvis gøre sig gældende, såfremt 

en person har brug for nødvendig hjælp, men selv er ude af stand til at reagere.  

2. Et andet lovligt behandlingsgrundlag er hensynet til samfundets interesse
25

. I denne 

sammenhængen vil oftest være offentlige myndigheder, som fx bekæmper terror.  

3. Yderligere kan en virksomhed behandle oplysninger, såfremt der er retlige forpligtelser som 

er nødvendig for at overholde for dataansvarlig
26

.  

4. Når to parter indgår en kontrakt (fx ansættelseskontrakt eller samarbejdsaftale), er det 

nødvendigt at indarbejde personoplysninger for at opfylde aftalen
27

.  

                                                 
22

 Dahl og Langemark, 2018, S. 58 
23

 C 83/389 - Den Europæisk Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder (2010/c 83/02)  
24

 Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1. litra d 
25

 Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1. litra e 
26

 Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1. litra c 
27

 Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1. litra b 
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5. Når en virksomhed har behov for kunders oplysninger, er det lettest at få kundens 

samtykke
28

. Hertil skal det bemærkes, at et samtykke kun er gyldigt, såfremt det er frivilligt, 

utvetydigt, kunden er blevet grundigt informeret og indvilliger i, at personoplysninger 

vedrørende den pågældende bliver brugt til behandling
29

.  

6. Såfremt en virksomheds behandlingsgrundlag ikke falder ind under de fem nævnte, kan de 

benytte legitim interesse
30

. I en sådan situation skal der udføres en vurdering, hvor 

interessen skal identificeres, og det kan påvises, at behandlingen er nødvendig for at opnå 

formålet og vurdere balancen mellem virksomhedens og individets interesser og rettigheder.   

Når der skal ske behandling af følsomme personoplysninger er kravene mere skærpede, og der 

skal derfor være hjemmel i enten national lov eller EU-retten
31

.  Det mere restriktive 

behandlingsgrundlag for følsomme oplysninger er funderet i, at der er større risiko forbundet 

med disse typer oplysninger, og at oplysningerne har større konsekvenser for den registrerede.  

Grundlæggende principper 

Når personoplysninger skal behandles, uanset om det er almindelige eller følsomme oplysninger, 

gælder der nogle grundprincipper, som skal overholdes. Databeskyttelsesforordningen artikel 5, stk. 

1, litra a-f opstiller nogle principper, hvorved at alle oplysninger skal behandles lovligt, rimeligt, 

gennemsigtigt, oplysningerne skal være formålsbegrænsede (Finaliteprincippet), overholde 

dataminimering, oplysningerne skal være rigtige, opbevaret på en sikker og pseudonymiseret måde, 

som skal kunne påvises.  

  

                                                 
28

 Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1. litra a 
29

 Databeskyttelsesforordningen præmis 11, definition af ”samtykker” 
30

 Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1. litra f 
31

 Dahl ”Persondataforordningen”, s. 78 
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Forsikringens forhold til persondata 

Når en kunde skal tilmelde sig en forsikring, er det nødvendigt for virksomheden at indsamle nogle 

grundlæggende oplysninger, både for at kunne identificere personen, men også for at kunne indgå 

en forsikringsaftale. Der er taget udgangspunkt i flere forsikringsselskabers data
32

. Nedenfor er 

oplysningerne blevet kategoriseret ud fra, hvilken type følsomhed det tilhører.   

Almindelige oplysninger Særlige almindelige 

oplysninger 

Følsomme oplysninger 

 Kontakt – og 

identifikationsoplysninger 

 Betalingsoplysninger 

 Indtægt og formueforhold 

 Personnummer 

 Strafbare forhold 

 Skadeoplysninger 

 Helbredsoplysninger 

 Fagforeninger  

 

Almindelige personoplysninger er nødvendige for en forsikring at behandle, for at tegne en 

forsikringsaftale. Disse personoplysninger, som eksempelvis navn, adresse, kontooplysninger 

benyttes for at identificere forsikringstager, sende fakturaer og for at kunne lave transaktioner, 

hvorfor de er nødvendige for at opfylde kontrakten. Behandlingsgrundlaget for at håndtere denne 

type af oplysninger falder ind under GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.   

En forsikringsaftale mellem kunde og forsikringsselskab bygges op på gensidig tillid. En forsikring 

benyttes kun, når uheldet er ude og selskabet skal erstatte det økonomiske tab. Selskabet forventer 

derfor, at kunden ikke er mere risikovillig, end før forsikringsaftalens indgåelse, mens kunden 

tilsvarende forventer, at selskabet behandler de af kundens oplyste data korrekt, og kunden får 

udbetalt erstatning, når det er berettiget.    

Når kunden melder sig ind i forsikringsselskabet eller påtager sig en skade som meldes dertil, er det 

nødvendigt for selskabet at indsamle både almindelige og følsomme oplysninger. Både til at 

udforme forsikringsaftalen, men også for at udregne og sandsynliggøre erstatningen. Idet der bliver 

indsamlet persondata, er det endvidere også nødvendigt med en slettefrist, grundet princippet om 

dataminimering.  

 

 

                                                 
32

 Topdanmark’s og TRYG’s persondatapolitik 
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Forsikringers legitime interesse  

Et af de grundlæggende behandlingsgrundlag, en virksomhed kan benytte sig af for at kunne 

behandle personoplysninger er, som nævnt ovenfor, den legitime interesse jf. GDPR artikel 6, stk. 

1. litra f. Denne interesse er ikke konkret defineret i forordningen eller i national ret. Interessen kan 

påberåbes i forbindelse med, at et selskab skal udføre erhvervsaktiviteter, hvor selskabet ikke er 

berettiget en retslig forpligtelse til denne behandling
33

.  

I tilfældet af, at et selskab påberåber sig en legitim interesse som behandlingsgrundlag er der flere 

trin, som den dataansvarlige skal gennemgå, før den legitime interesse er berettiget. (I) Det første 

step er at vurdere, om behandlingen er nødvendig, hvilket indebærer en konkret undersøgelse af, om 

denne databehandling er direkte forbundet med at opnå formålet. Såfremt selskabet kan opnå deres 

formål uden at behandle den givne persondata, vil databehandlingen ikke være lovlig, idet der 

eksisterer en mindre indgribende fremgangsmåde
34

. (II) Endvidere skal der være et klart og tydeligt 

formål med, at denne behandling samtidig overholder EU- og national lov. Dette indebærer også, at 

såfremt der er et kundeforhold, hvor selskabets behandling er nødvendig for at forebygge svig, vil 

der være en legitim interesse
35

. (III) Til sidst skal selskabet udføre en afvejningstest, som skal 

afveje virksomhedens interesse og den registreredes grundlæggende rettigheder 

Når disse step er gennemgået og der foreligger en legitim interesse, gælder 

gennemsigtighedsforpligtelsen, som skal sørge for, at den registrerede bliver bekendt med 

oplysningerne i GDPR artikel 13 og 14
36

.  

Sletteregler  

GDPR for til formål at beskytte den grundrettighed, som er nævnt i Charteret artikel 8, om 

beskyttelse af personoplysninger. For at kunne beskytte personoplysninger skal virksomheder 

derfor have gode sikkerhedssystemer at opbevare oplysninger i samt grundige procedurer for, 

hvornår hvilke oplysninger skal slettes. Jo længere tid oplysninger opbevares, jo større risiko er der 

for, at de kan blive misbrugt. Specielt forsikringsvirksomheder har et stort ansvar, da de opbevarer 

mange og følsomme oplysninger. Personoplysninger skal være begrænset til behandlingens formål 

jf. GDPR, artikel 5, stk. 1, litra c. Yderligere er det en betingelse, at forsikringsselskaber som 

                                                 
33

 Europa-Kommissionen ” Hvad betyder »legitime interesser som grundlag«?” 
34
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opbevarer persondata, skal indføre tidsfrister for sletning jf. GDPR, præmis 39.  På denne måde kan 

forsikringsselskaber bedre garantere en tilstrækkelig, sikker og fortrolig behandling jf. ibid. 

Som hovedregel skal en dataansvarlig (i dette tilfælde forsikringsselskaber), slette alle 

personoplysninger uden unødig forsinkelse, når oplysningerne ikke længere er nødvendige for at 

opnå formålet. Det vil sige, at personoplysninger skal slettes, med mindre andet følger af 

lovgivningen
37

. Dette knytter sig også til princippet om dataminimering. Det er den dataansvarliges 

pligt at vurdere, hvor lang tid personoplysninger skal opbevares
38

.  

Proportionalitetsvurdering 

Såfremt slettefristen ikke fremgår af anden lovgivning, skal den dataansvarlige vurdere, hvor længe 

det er nødvendigt at beholde oplysningerne ud fra det oprindelige formål, som oplysningerne var 

indsamlet til. Kravene for en sådan vurdering kan sammenlignes med en proportionalitetsvurdering 

og indebærer en analyse af parternes modstående interesser. Vurderingen skal derfor se på hensynet 

til forsikringsselskabets interesser, så som overholdelse af gældende retsregler og orden. På den 

anden side indgår individets interesse, så som rettighedsbeskyttelse
39

. Yderligere skal 

forsikringsselskabet vurdere, om der er en mindre indgribende måde at opnå det aktuelle formål på, 

ved at mindske mængden og opbevaringsfristen af persondata på.  

Eftersom det er i forsikringsselskabers interesse at indsamle og opbevare så mange data som muligt, 

har proportionalitetsprincippet derfor stor betydning i denne situation. Forsikringsselskaber har lidt 

store tab grundet svindlere, som opdigter skader og tyverier, hvorfor det i stigende grad er vigtigt 

for selskaberne at have mere detaljerede forklaringer og mere dokumentation på de enkelte kunder. 

Med den nye teknologi er det endvidere nemt og uden store omkostninger at kunne opbevare store 

mængder af data.  

Der er dog en øvre grænse for hvor meget data, en dataansvarlig må indsamle og opbevare. 

Datatilsynet havde en sag i 2009, hvor et fitnesscenter handlede i strid med 

proportionalitetsprincippet. Fitnesscenteret havde været udsat for tyveri i omklædningsrummet, 

hvorfor de satte overvågningskamera op med det formål at stoppe eller begrænse tyverierne. I denne 

sag skulle datatilsynet opveje begge parters interesser. På den ene side kunne overvågningen hjælpe 

kunderne således, at de ikke mistede deres personlige ejendele, men på den anden side oplevede 
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 Dahl 2018, Persondataforordningen side. 68 
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 Datatilsynet vejledning, 2017 – Databeskyttelsesforordningen 
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 Instituttet for Menneskerettigheder, 2013 – Introduktion til Menneskeretten, side 12 
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kunderne at overvågningen var så grænseoverskridende, samt at disse oplysninger var 

ukontrollerbare for kunderne, at Datatilsynet ikke fandt behandlingen af disse oplysninger rimelige 

eller lovlige. Lige modsat fandt Datatilsynet at behandlingen var for vidtgående i henhold til 

målet
40

. Derfor kan et formål, som ellers er rimeligt og fornuftigt og overholder kravene om 

datasikkerhed, godt være i strid med behandlingsprincipperne, grundet proportionalitetsprincippet.  

Når der foretages en proportionalitetsvurdering, må ulemperne ikke være større end fordelene
41

. 

Desuden skal foranstaltningen sikres at være nødvendig og beskytte de registreredes friheder, samt 

rettigheder jf. Charteret artikel 52, stk. 1, punkt. 2. 

Præcisering af enkelte oplysningers behandlingsgrundlag 

Når forsikringsselskaber begynder en skadesag, så indhenter de oplysninger om 

kontaktinformationer, identifikationsoplysninger, dokumentation af skade, forklaring om 

hændelsesforløb osv. Behandlingsgrundlaget for at bearbejde disse personoplysninger er dog 

forskellige, hvorfor det kræver en gennemgang af hvert enkel persondata for at kunne vurdere, om 

forsikringsselskabet kan gennemføre lagringen.   

Kontakt- og identifikationsoplysninger  

De første informationer en forsikring behøver, når en person skal anmelde en skade, er 

identifikationsoplysninger og kontaktoplysninger. Når et selskab skal registrere skaden er det 

nødvendigt at vide, hvem skadelidte er og hvordan selskabet kan kontakte personen, såfremt der fx 

opstår problemer med udbetaling af forsikringspenge, eller hvis der mangler 

oplysninger/dokumentation af skade.  Det er derfor både i kundens og forsikringsselskabets 

interesse at selskabet behandler disse oplysninger.  

Kontaktoplysninger og identitetsoplysninger betragtes som almindelige oplysninger, da de ikke 

falder under betegnelsen i GDPR artikel 9, stk. 1 og derfor ikke kan kategoriseres som følsomme 

oplysninger. Almindelige oplysninger må kun behandles, såfremt en af betingelserne i GDPR 

artikel 6, stk. 1, litra a – f kan opfyldes.  

For at kunden kan opnå forsikringsgodtgørelse er det nødvendigt for opfyldelse af kontrakten, at 

kunden kan identificere sig, så selskabet kan bekræfte personens medlemskab. Det kan ske ved, at 

personen informerer om navn, policenummer, kundenummer osv. Yderligere har 
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 European Data Protection Supervisor - 2017, Side 5 
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forsikringsselskabet interesse i at kunne kommunikere med personen. Det kan eksempelvis være, 

hvis personen ikke har været helt tydelig i sin dokumentation eller forklaringer, så selskabet er 

nødsaget til at kontakte ham for yderligere uddybning. I den forbindelse er virksomhedens 

behandlingsgrundlag for behandling af kontakt- og identifikationsoplysninger i overensstemmelse 

med GDPR artikel 6 om at opfylde en kontrakt og i selskabets legitime interesse
42

.  

Forsikringsselskaberne er som udgangspunkt ikke pligtige til at opbevare kundernes 

kontaktoplysninger. Dog vil kontakt- og identifikationsoplysninger som udgangspunkt blive 

opbevaret hos forsikringsselskaberne under hele medlemskabet. Dette skyldes blandet andet, at 

virksomheden skal have information om, hvor de kan sende fakturaer hen og hensynet til et 

eventuelt senere retskrav jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b og c.  

Idet der ikke er opbevaringspligt, skal virksomheden slette kontakt og identifikationsoplysninger så 

snart forsikringsaftalen ophører, eftersom formålet med behandlingen var at kunne kommunikere og 

identificere kunden. Når forsikringsaftalen er ophørt, betyder det, at disse oplysninger ikke længere 

opfylder formålet, hvorfor behandlingen ikke må finde sted jf. GDPR artikel 17, stk. 1, litra a. Dette 

følger også princippet om dataminimering.  

I henhold til hvidvaskningsloven
43

 skal virksomheder, herunder forsikringsselskaber, have en 

kundekendskabsprocedure, hvori de skal indhente kundens identitetsoplysninger
44

. Det indebærer 

navn og cpr-nummer, såfremt kunden er en fysisk person. Når en virksomhed oplever usædvanlige, 

samt komplekse transaktioner, skal virksomheden undersøge, om der er en mistanke om 

hvidvaskning
45

. Resultatet af denne undersøgelse, uanset udfald, skal opbevares i 5 år. 

Personoplysninger som vedrører undersøgelsen skal slettes 5 år efter aftalens ophør. 

Det vil sige, at forsikringsselskabet som udgangspunkt har behandlingsgrundlag (i form af 

opfyldelse af kontrakt og legitim interesse) for at indsamle disse personoplysninger. 

Kontaktoplysninger og identifikationsoplysninger skal dog slettes på det tidspunkt, hvor 

forsikringsaftalen ophører. Undtagelsesvis kan forsikringsselskabet opbevare disse oplysninger i 5 

år efter aftalens ophør, såfremt de har haft mistanke til hvidvask.   
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 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme – LOV nr 651 af 08/06/2017 
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Kontooplysninger  

Forsikringsselskaber indsamler endvidere betalingsoplysninger for at kunne opkræve betaling for 

sine medlemmer og får at kunne udbetale forsikringspengene
46

. Ligesom ovenfor er 

kontooplysninger almindelige personoplysning, jf. modsætningsvis GDPR artikel 9.  

Eftersom der er en større risiko forbundet med behandling af kontooplysninger, er det kun de 

virksomheder, som tilbyder en tjeneste, som er rettet direkte mod kunden, som må behandle 

sådanne oplysninger
47

.  Ved at tilbyde næsten skræddersyede forsikringer til kunderne, vil et 

forsikringsselskab opfylde dette krav.  

Som udgangspunkt skal oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for opfyldelse af 

formålet
48

. Hertil kan det diskuteres, hvor lang tid et forsikringsselskab skal beholde 

betalingsoplysninger. Der kan argumenteres for, at hvis en person melder sig ud af forsikringen 

eller skifter til et andet, bør det gamle selskab slette disse oplysninger samtidig med, at forsikringen 

ophører. Undtagelsesvis kan selskabet beholde oplysningerne, såfremt der er et restkrav, eller så 

længe der kan blive rettet et krav imod dem.  

Der gælder dog særlige regler for regnskabsmateriale. Alle erhvervsdrivende virksomheder, 

herunder forsikringsselskaber, er forpligtet til at overholde bogføringsloven
49

. I denne lov
50

 er det 

beskrevet at en bogføringspligtig skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra sidste regnskabsår, 

som oplysningerne vedrører
51

. Det kan dog diskuteres, hvad regnskabsmateriale indebærer. I 

henhold til BFL § 3, anses regnskabsmateriale som registreringer, hvormed de udgør de 

oplysninger, som dokumenterer transaktionssporet. Transaktionssporet er sammenhængen mellem 

”enkelte registreringer og den bogføringspligtiges årsregnskaber, skatte- eller afgiftsopgørelse, 

tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling…” jf. BFL § 4, stk. 1.   

Det følger endvidere af bogføringsloven § 4, stk. 2, at kontrolsporet skal kunne dokumenteres og 

verificeres. Dettes gøres ved at registreringerne dokumenteres ved bilag, som er defineret som 

enhver form dokumentation, som er nødvendig for at kunne følge transaktionssporet
52

.  Det vil sige, 
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at et kontonummer eller betalingsoplysninger er nødvendige for at kunne dokumentere disse 

transaktioner.  

Hændelsesforløb af begivenhed  

Før en person kan gøre et krav gældende og få udbetalt erstatning, skal personen beskrive og 

sandsynliggøre hændelsesforløbet i den indtrufne begivenhed
53

. På denne måde kan kunden 

realisere over for forsikringen, at der er sket en uventet eller utilsigtet hændelse. Jo mere 

information og dokumentation, kunden giver, jo mere troværdig og pålidelig vil hændelsesforløbet 

være
54

. Informationer om tidspunkt, vidner, dokumentation (fx videooptagelser, billeder, 

kvitteringer osv.) og forklaringer er oplysninger, som gemmes i kundes journal. På denne måde kan 

disse oplysninger hjælpe forsikringsselskabet med at udregne forsikringssummen, som de skal 

udbetale.  

Ud over dette formål har forsikringsselskaberne også det formål, at de skal kunne se, om 

sagsforløbet hænger logisk sammen. Uden en beskrivelse af hændelsesforløbet ville de fleste kunne 

sende falske anmodninger og dokumentation ind for at få udbetalt erstatning. Ved at få kunden til at 

beskrive hændelsesforløbet, kan selskabet bedre vurdere situationens troværdighed og mindske 

forsikringssvindel.  

Når kunden har gjort sit krav gældende og sagen er blevet afgjort, bør disse informationer om 

hændelsesforløbet ikke være opbevaret i længere tid end nødvendigt
55

.  Disse oplysninger kan 

derfor argumenteres for at blive slettet efter 30 år i henhold til forældelseslovens
56

 § 3, stk. 3, nr. 

1.
57

, eftersom kundens absolutte forældelsesfrist for at gøre krav gældende er 30 år. Såfremt kunden 

skulle gøre et krav gældende angående samme situation på et senere tidspunkt, kan selskabet 

sammenligne de to forklaringer og vurdere pålideligheden. Det vil på denne måde være nemmere 

og mere gennemskueligt at påvise, hvis kunden opfinder nye skader.  

På den anden side kan der argumenteres for, at når forsikringsselskaber har udbetalt erstatning vil 

det ikke længere være nødvendigt at beholde oplysninger om hændelsesforløbet. Det må antages, at 
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når forsikringsselskabet udbetaler erstatning til kunden, må selskabet, alt andet lige, acceptere 

kundens forklaringer. Selskaber har under forløbet vurderet forklaringerne og forløbet, hvorfor det 

ikke burde være nødvendigt at se på disse oplysninger igen. Formålet med denne behandling var at 

udregne erstatningen og vurdere, om kunden talte sandt. Såfremt forsikringsselskabet opbevare 

disse oplysninger efter erstatningen er udbetalt, følger de ikke længere deres formål med 

behandling, jf. finalite-princippet
58

.  

Såfremt forsikringsselskaberne opbevarer oplysninger om hændelsesforløbet for at kunne gentjekke 

kundens forklaringer og benytte legitim interesse som behandlingsgrundlag, kan det diskuteres om 

denne interesse er nødvendig. Ligesom begrundelsen i afsnittet ovenfor, vil det ikke være 

proportionalt at beholde så mange detaljer om en afsluttet sag. Sådanne oplysninger vil derfor kun 

være ”nice-to-have”, i tilfældet af, at selskabet på et senere tidspunkt skulle få mistanke om svindel. 

En afvejning af selskabets behov for disse oplysninger opvejer dog ikke kundens grundrettigheder 

om, at oplysningerne skal behandles rimeligt med et udtrykkeligt formål
59

. Yderligere ville 

forsikringsselskabet også overtræde princippet om dataminimering, da behandlingen af oplysninger 

ikke er begrænset til det nødvendige.  

Datatilsynet indberettede i marts 2019 en politianmeldelse med en bøde på 1,2 millioner kroner 

imod et taxaselskab, eftersøm datatilsynet kunne konstatere, at grundprincippet om nødvendighed 

ikke blev overholdt
60

. Taxaselskabet udtalte, at deres grundlag for at beholde kundernes 

telefonnumre i mere end 2 år, var at deres it-system ikke kunne fungere uden. I denne sag vurderede 

datatilsynet, at taxa-selskabet ikke havde et sagligt formål med opbevaring af kundernes 

telefonnumre. Det kan udledes af denne sag, at systemer og procedurer ikke er nok til at lagre 

oplysninger, men at der skal være en skærpende omstændighed.  

Yderligere har YouSee (TDC) fået kritik af deres behandling af personoplysninger, grundet 

manglende sletning. Datatilsynet lagde vægt på, at TDC ikke kunne påvise at deres opbevaring var 

på baggrund af de registreredes samtykke. Yderligere blev der lagt vægt på, at TDC havde 

opbevaret personoplysninger i længere tid end nødvendigt for at opnå deres givne formål
61

. Der kan 

efter disse omstændigheder argumenteres for, at selskabet har en legitim interesse i at beholde disse 

oplysninger. Dog opfylder forsikringsselskaberne ikke nødvendighedsprincippet samt  er de 
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registreredes rettigheder blevet overskredet, hvorfor personoplysningerne i forbindelse med 

hændelsesforløbet skal slettes straks efter, at der er blevet betalt erstatning og selskabet har afgjort 

sagen.  

Dokumentation af skade/sygdom (foto, film eller kvitteringer) 

Når ulykken er ude, og kunden er kommet til skade, skal kunden kunne dokumentere, at han/hun 

har lidt et tab
62

. I dette tilfælde et fysisk og økonomisk tab. Dette kan dokumenteres ved 

eksempelvis røntgenbilleder, lægerapport, kvitteringer for medicin osv.
63

 Forsikringsselskabernes 

formål med at behandle disse oplysninger er at kunne opgøre og fastlægge retskrav
64

. Yderligere 

anses mangel på dokumentation som værende forsikringsbedrageri, eftersom kunden ikke kan løfte 

bevisbyrden
65

.   

Disse informationer er betegnet som følsomme oplysninger og må som udgangspunkt ikke 

behandles jf. GDPR artikel 9, stk. 1.  Forordningen oplister dog nogle forhold, som skal gøre sig 

gældende for, at en virksomhed har mulighed for at behandle helbredsoplysninger. Med henhold i 

GDPR artikel 9, stk. 2, litra f kan forsikringsselskaber undtagelsesvis behandle beskrivelser og 

dokumentation af skaden/sygdommen, for at retskravet, i denne forbindelse erstatning, kan 

forsvares og gøres gældende. 

I GDPR artikel 9 blev det beskrevet, at forsikringsselskaber må behandle helbredsoplysninger, dog 

tager forordningen ikke stilling til, hvor lang tid disse oplysninger må opbevares. Er skaden en 

midlertidig lidelse, eksempelvis i form af en brækket arm eller fod, vil erstatningen blive udbetalt 

og sagen blive lukket jf. princippet om dataminimering.  

Er skaden derimod et langvarigt mén, vil forsikringsselskabet ofte kræve mere dokumentation og 

periodiske tjek, for at opdatere statussen på udbetalingerne, jf. den legitime interesse.  Har en kunde 

eksempelvis været ude for en bilulykke og påtager sig piskesmæld, kan kunden risikere at have 

langvarige symptomer. Sådanne symptomer kan udvikle sig over tid
66

, hvorfor det kan være 

nødvendigt at beholde flere personoplysninger, da risikoen for, at der opstår yderligere 

erstatningskrav eller livsvarige udbetalinger kan være højere i disse situationer. Ved 

længerevarende skader/sygdomme skal den dataansvarlige afgøre, om det er nødvendigt at opbevare 
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dokumentation af skaderne
67

.  Det kan i denne situation argumenteres for at opbevare 

dokumentation af skaden for at imødekomme senere retskrav og forebygge forsikringssvindel. 

Fotos, lægeerklæringer og kvitteringer kan derved sandsynliggøre kundens senere retskrav eller 

afsløre svindlere. Yderligere kan det også være i kundens interesse, at forsikringsselskabet beholder 

visse personoplysninger. Har kunden eksempelvis mistet en tand, hvor vedkommende kan gøre krav 

om erstatning for reparation, kan det tænkes, at der kan komme yderligere komplikationer 

vedrørende denne skade. Hvis kunden 5 år efter får problemer med samme skade og skal have 

afhjulpet denne, medfører dette yderligere omkostninger, der skal dækkes af forsikringen. I sådanne 

tilfælde er det ikke nødvendigt for kunden at få en ny lægeerklæring eller forklare hele forløbet 

igen. På denne måde kan kunden slippe for den lange procedure og få sine penge hurtigere. Visse 

skader som tandskader, piskesmæld, organproblemer m.m. har derved højere risiko for at give 

yderligere komplikationer engang i fremtiden, hvorfor forældelsesfristen godt kan retfærdiggøres til 

at være 30 år, før personoplysningerne bliver slettet.   

På den anden side kan det diskuteres, hvorvidt det er nødvendigt at beholde dokumentationen, og 

om en accept af kundens anmodning og udbetaling ikke er nok. Dette er forskelligt fra sag til sag, jf. 

ovenfor, og dokumentationen for sådanne sager har derfor ikke en entydig slettefrist. Det skal 

bemærkes, at forældelsesloven sætter de absolutte opbevaringsfrister og ikke er ensbetydende med, 

at alle situationer om personskade skal opbevares i 30 år. Det er derfor vigtigt, at 

forsikringsselskaber i hver sag går ind og vurderer, hvor stor sandsynlighed der er for, at den 

indmeldte skade kan opstå igen for derefter at sætte en opbevaringsfrist på dokumentationen.  

Såfremt et forsikringsselskab har en mindre indgribende metode til at opnå fyldestgørende 

dokumentation på, skal selskabet benytte denne metode, jf. proportionalitets- og 

dataminimeringsprincippet. En mulig strategi kunne være, at forsikringen gemte en journal på 

kunden, hvori der stod: X er berettiget erstatning til x antal kr. (om året), grundet piskesmæld med 

tilhørende accepteret dokumentation af skade i form af lægeerklæring. Sådan en journal vil kunne 

opbevares i 30 år jf. forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 1.  

På denne måde vil det ikke være nødvendigt for forsikringen at opbevare unødige 

personoplysninger, men samtidig skal selskabet have tilstrækkelig dokumentation, hvis kunden 

skulle gøre et krav gældende igen. Endvidere vil denne løsning være mindre indgribende og opfylde 

princippet om dataminimering. Ydermere kan selskabet kræve dokumentation af kunden, såfremt 
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han/hun ville gøre retskrav gældende på et senere tidspunkt angående samme hændelse jf. GDPR 

artikel 9, stk. 2, litra f. Dog er det ikke nødvendigt for kunden igen at skulle bevise, at 

vedkommende har været udsat for piskesmæld, x. antal år tilbage, eftersom denne forklaring og 

procedure har været accepteret én gang før.  

Oplysningspligt 

Forsikringsselskaber behandler adskillige personoplysninger og benytter dem til både at behandle 

forsikringer, skader og retssager, udøve rådgivning, lave undersøgelser og mange andre ting
68

. 

Derfor kan det være svært at gennemskue, hvilke oplysninger som bliver anvendt til hvad. 

Forordningen har i den anledning sat krav om oplysningspligt, hvorfor virksomheder skal oplyse 

den registrerede om formålet med behandlingen af sagen, som personoplysningerne er indsamlet til 

og hvilken behandlingshjemmel, de har til denne behandling
69

. De nuværende datapolitikker fra 

eksempelvis Topdanmark og Tryg oplyser, hvilke informationer de indsamler, dog ikke præcist til 

hvilke formål
70

. Kunden ved derfor ikke, hvordan vedkommendes oplysninger bliver behandlet og 

kan derved ikke forholde sig til, om denne indsamling er nødvendig for det givne formål.  

Yderligere oplyser Tryg forsikring, at en af deres behandlingshjemler til behandling af oplysninger 

er legitim interesse
71

, hvilket også er retsligt korrekt i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. 

Forsikringen skal dog oplyse, hvilken interesse det vedrører
72

, hvilket Tryg udførligt har gjort.  

Det følger endvidere af forordningens artikel 13, stk. 2, litra a, at den dataansvarlige skal oplyse, 

hvor længe kundens personoplysninger bliver opbevaret. I sidste afsnit blev det vurderet, hvor lang 

tid kundens personoplysninger kunne opbevares. Det kunne ses, at der var forskellige 

opbevaringsfrister, og visse oplysninger afhænger af den skade, som bliver indregistreret. Det kan 

dog konstateres, at der på de fleste oplysninger kan sættes og oplyses en bestemt slettefrist, alt andet 

lige
73

.   

Det franske datatilsyn, har givet Google en bøde, idet virksomheden ikke havde givet sine brugere 

tydelige og letforståelig oplysninger om hvad brugernes persondata blev brugt til. Google blev 
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derfor pålagt en bøde på 50 millioner euro
74

. Det kan udledes af denne sag, at en virksomhed som 

behandler kunders persondata, skal have tydelige og klare politikker om, hvad disse oplysninger 

anvendes til. Generelle og vage udtalelser er derfor ikke nok.  

Det kan konstateres, at det ikke er nok at skrive, hvilke oplysninger der bliver indsamlet og 

behandlet, eftersom listen af oplysninger ikke er udtømmende, samt er selskabernes formål med 

indsamlingen er utilstrækkelig. Yderligere er det ikke retskraftigt at skrive, at oplysningerne bliver 

behandlet i overensstemmelse med reglerne i forældelsesloven og bogføringsloven. Forbrugerne 

forventer, at en virksomhed overholder reglerne i gældende ret. Endvidere bør det ikke være 

nødvendigt for en kunde at skulle sætte sig ind i flere forskellige lovgivninger, blot for at opnå 

vished om, hvor lang tid vedkommendes oplysninger bliver opbevaret. Hvert selskab fører 

forretning på forskellige måder, hvilket betyder at de skal udforme en datapolitik, som passer til den 

forretningsplan som dette selskab følger.  

Det kan ud fra ovenstående vurdering konstateres at Trygs og Topdanmarks persondatapolitik ikke 

lever op til reglerne om oplysningens pligt og gennemsigtighed.  

Forlængelse af slettefrister:  

Efter den nye databeskyttelsesforordning trådte i kraft har der været mere restriktive krav for, 

hvordan forsikringsselskaber må behandle personoplysninger. I mellemtiden er antallet af sager 

med forsikringssvindel steget. Der kan argumenteres for, at de restriktive regler kunne være en 

årsag til det stigende antal sager, da det nu er sværere at få et helhedsbillede af situationen.  

Virksomheden skal i hvert enkelt sag vurdere, om de kan forfølge et krav jf. forældelsesfristerne. 

Såfremt virksomheden har et krav, de kan forfølge ved en personskade, kan de på denne måde også 

forlænge tidsfristerne for opbevaring.  

Forældelsesfristen er som udgangspunkt 3 år, såfremt der ikke følger andet af andre bestemmelser
75

.  

En måde, de kan forlænge fristen på, er hvis selskabet får mistanke om forsikringssvindel, så kan de 

gå i gang med efterforskning for at be- eller afkræfte kundens indberetning. Dette gøres ved at 

overvåge kunden på forskellige måder, jf. se nedenfor. 

                                                 
74

 Finans ” Google får GDPR-bøde på 50 mio euro i Frankrig” 
75

 Forældelsesloven § 3, stk. 1.  



Joy Thomsen Copenhagen Business School Juridisk vejleder: Max 

Speciale 2019 Cand.Merc.Jur Økonomisk vejleder: Nicolaj    

Side 33 af 81 

 

Udtrykkeligt samtykke  

Det blev fastslået, at forsikringsselskaber skal slette personoplysninger, så snart disse ikke er 

nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen. Når et forsikringsselskab vil forlænge 

opbevaringsfristen på en kundes personoplysninger, kan dette kun lade sig gøre (alt andet lige), 

såfremt kunden udtrykkeligt giver samtykke til denne behandling
76

.  

For at dette samtykke kan gøre sig gældende, skal databehandleren informere om hvilket (nyt) 

formål behandlingen har, samt hvor længe personoplysningerne bliver opbevaret. På denne måde 

opfylder forsikringsselskabet deres forpligtelser vedrørende oplysningspligten og 

gennemsigtighedsprincippet, hvorefter kunden kan træffe et informeret valg om samtykke.  

Ydermere opfylder forsikringsselskabet også betingelserne for samtykke i forordningens artikel 7.  

Mistanke om forsikringssvindel  

Et forsikringsselskab kan få mistanke om svindel under flere omstændigheder. Det kan være 

tilfældet, når der er uoverensstemmelser i kundens forklaringer, modstridende oplysninger fra fx 

læger, eller når kunden ikke vil udtale sig samt nægter at afgive vigtig information.  

Når et forsikringsselskab får mistanke til forsikringsbedrageri, vil de efterforske sagen nærmere. 

Der er mange metoder, der kan anvendes for at opklare og opdage svindel. Disse metoder kan være 

grænseoverskridende, hvorfor efterforskningen derfor er begrænset og underlagt de almindelige 

regler i databeskyttelsesloven, straffeloven, tv-overvågningsloven og reglerne om god skik for 

finansiel virksomhed
77

. Når selskabet får mistanke om bedrageri, kan de behandle persondata om 

vedkommende, i så stort et omfang de vil, såfremt behandlingen er proportional og er inden for 

rammerne af loven. 

Såfremt selskabet får mistanke om svindel under forløbet, bør det være nok til ikke at udbetale 

erstatningen i første omgang. Har kunden derimod påtaget sig en skade, som kan bevises ved 

lægeerklæring, røntgenbilleder osv., kan der herved ikke opstå tvivl om skadens omfang, og 

selskabet har i den anledning intet retsligt grundlag for at overvåge personen.    

Hertil skal det bemærkes at, såfremt forsikringsselskabet får stærk mistanke om svindel, skal 

selskabet overdrage sagen til politiet, som efterfølgende kan efterforske sagen
78

. På denne måde er 

det ikke nødvendigt at påbegynde overvågning og vurdere, hvor grænsen for frihedsberøvelse går. 
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Herved vil de stadig overholde behandlingsreglerne og ikke overtræde de grundlæggende regler om 

menneskerettigheder i artikel 7 og 8.  

Overvågning af kunder  

Når en person er blevet kunde hos et forsikringsselskab, vil selskabet under tilmelding indsamle 

personoplysninger for at oprette medlemsskabet, samt sikre sig et korrekt oplysningsgrundlag, når 

selskabet skal udbetale erstatning. Yderligere kan det bemærkes, at selskabet efter udbetaling af 

erstatning, vil følge op på skaden for at bekræfte/afkræfte kundens anmeldelse. I Trygs 

persondatapolitik står det beskrevet, at selskabet har en legitim interesse i at kontrollere de kunder, 

som har fået udbetalt erstatning
79

.  

Når selskabet søger dokumentation for tabet, indhenter de derved oplysninger fra offentligt 

tilgængelige profiler på sociale medier, fotografier og videooptagelser fra offentlige steder, 

observationer på frit tilgængelige steder m.m. Bemærkelsesværdigt benytter nogle 

forsikringsselskaber
80

 også data fra IOT.  IOT står for ”Internet of Things” og er en enhed som 

opsamler data, videresender data til anden enhed, som forbinder hermed og analyserer samt 

præsenterer dataene på eksempelvis en smartphone eller computer
81

. Sådanne IOT’er kan eksemvis 

være fjernsyn, tv-bokse, smartwatch og andet teknologi, som kan kobles til internettet.  

Såfremt forsikringsselskaberne informerer deres kunder om, at de kan blive overvåget, udløses der 

allerede en utryghed hos personen, som derefter vil opleve sig konstant overvåget, også selvom 

vedkommende ikke bliver overvåget. Herved kan det diskuteres, hvorvidt der er tale om 

frihedsberøvelse og krænkelse af privatlivets fred. Nogle mener, at overvågning har en negativ 

effekt, da forsikringsselskabet ved overvågning ikke ”får hele historien med”
82

. Såfremt en kvinde 

bliver overvåget i at løbe hen til sit barn, selvom hun har indberettet et brækket ben, er det ikke ens 

betydende med, at benet er fuldt funktionelt. Det kan formodes, at kvinden var i færd med at redde 

barnet, som måske var ved at falde ned fra bordet eller lignende. Efterfølgende kan kvinden have 

brug for flere timer med is på skaden. Andre mener, at bevidstheden om altid at kunne blive 

overvåget, kan medføre en psykisk belastning
83

.   
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Såfremt folk bliver fortalt at de bliver overvåget, kan det påvirke deres adfærd
84

, hvorved de 

personoplysningerne, der bliver indsamlet, ikke altid kan betragtes som pålidelige.  Kunden ved i 

disse tilfælde ikke, hvilke oplysninger forsikringsselskabet har opbevaret og kunden mister dermed 

muligheden for at berigtige de forkerte oplysninger. Forsikringsselskabet står endvidere også for at 

skulle vurdere, om alle oplysninger, de trækker på, er korrekte, før de kan opbevare dem
85

. Det kan 

derfor diskuteres, hvorvidt en overvågning af kunder kan overholde reglerne i 

databeskyttelsesforordningen.  

Sanktioner  

Grænsen for hvornår mistanken om forsikringssvindel er stor nok til at forlænge slettefristerne, er 

hårfin. Det er fristende for selskaberne at beholde lidt ekstra informationer, til hvis uheldet skulle 

være ude og de står over for en svindelsag. Kravene, som fastslås i GDPR artikel 32 angående 

behandlingssikkerhed og dataansvarliges pligt til at gennemføre passende tekniske og 

organisatoriske foranstaltninger, er ikke nærmere beskrevet. Forordningen pålægger derved ikke de 

dataansvarlige at benytte bestemte former for foranstaltninger. Det er derfor op til den 

dataansvarlige at vurdere, hvornår sikkerhedsniveauet er tilstrækkeligt højt, hvorfor 

sikkerhedsniveauet kan variere fra virksomhed til virksomhed.
86

  

Dette betyder, at den dataansvarlige alene skal vurdere, hvilke personoplysninger der er nødvendige 

at opbevare og i hvor lang tid, samt vurdere, om virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger er høje 

nok. Dette kan hurtigt blive til en interessekonflikt mellem at overholde persondataloven og undgå 

forsikringssvindel.  

 Grundet den høje stigning i antallet af svindelsager har de fleste forsikringsselskaber brugt mange 

ressourcer på at nedkæmpe disse sager. Idet tabet er så stort et beløb, er det naturligt at en 

virksomhed benytter ekstra ressourcer til at forebygge dette, dog kan der forekomme 

komplikationer, eftersom selskabet hurtigt kan komme til at overtræde databeskyttelsesreglerne.  

Sanktioner mod virksomheden  

Når virksomheden udarbejder en datastrategi og prøver at behandle så mange personoplysninger 

som muligt, skal de tage højde for, hvilke konsekvenser det kan have. Såfremt en kunde bliver 
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opmærksom på, at virksomheden uberettiget har behandlet dennes personoplysninger i strid med 

loven, kan vedkommende klage til tilsynsmyndigheden, i dette tilfælde datatilsynet.
 87

  

Bøde: 

I henhold til databeskyttelsesloven
88

 kan en overtrædelse af reglerne i forordningen kan medføre 

bøde
89

. En overtrædelse af reglerne i forordningen kan medføre bøde
90

. Det følger af 

Databeskyttelsesforordningen artikel 83, stk. 1, at den administrative bøde, afhængigt af 

omstændighederne, skal være effektiv og have afskrækkende virkning. Yderligere skal bøden være 

rimelig i forhold til den overtrædelse, der er sket
91

. I henhold til forordningens artikel 83, stk. 2, litra 

a-k bliver der opstillet en række hensyn, der skal tages højde for, når bøden skal udmåles. 

Datatilsynet skal blandt andet lægge vægt på, hvilken kategori af oplysninger, som er blevet berørt, 

graden af overtrædelsen, om det er virksomheden, som har meldt sig selv eller om det er kunden, 

samt om virksomheden har været anmeldt tidligere
92

.  

Hvis en overtrædelse af reglerne ikke medfører højere sanktioner end bøde, kan Datatilsynet 

indstille virksomheden en bøde til politiet, hvorefter politiet afsiger bøden. Dette er kun såfremt at 

sagen er egnet hertil og ikke har bevismæssige tvistspørgsmål
93

. Sagen kan derved afgøres uden en 

retssag og såfremt at virksomheden erklærer, at de har overtrådt reglerne
94

.  

En administrativ bøde som pålægges en virksomhed kan være helt op til 4 % af virksomhedens 

globale årlige omsætning
95

, hvis virksomheden eksempelvis ikke overholder betingelserne for et 

samtykke. Som nævnt ovenfor kan det diskuteres, hvorvidt forsikringsselskaberne overholder 

betingelserne om samtykke, hvis de begynder at overvåge kunden og indsamle følsomme 

personoplysninger hos sundhedsvæsenet. Finder datatilsynet, at forsikringsselskabet ikke levede op 

til disse betingelser, vil det medføre en stor administrativ bøde. Bøder af denne størrelse, er derfor 

vigtig at tage højde for, når et forsikringsselskab skal udvikle en datastrategi, der indebærer 

overvågning af kunder og indsamling og opbevaring af særlig følsomme persondata.   
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Mere specifikt regulerer straffelovens
96

  kapitel 27, freds- og æreskrænkelser. Såfremt et 

forsikringsselskab opbevarer oplysninger om en kunde, som er uberettiget, på trods af at 

oplysningerne har forsvarlige sikkerhedsforanstaltninger, kan det hurtigt forekomme, at en 

medarbejder får indsigt i kundens journal i et arkiv eller system. På denne måde gør medarbejderen 

sig bekendt med indholdet, som var uberettiget. Ud fra straffelovens § 263, stk. 2 ordlyd, kan det 

skønnes, at en sådan situation vil være strafbar, eftersom medarbejderen kan anvende sin adgang til 

andet formål end oplyst.  

I en fransk dom, lagde det franske datatilsyn til grund, at et samtykke med generelle og brede 

formuleringer ikke kunne accepteres af tilsynsmyndigheden. Den sagsøgtes (Googles) formål med 

databehandlingen havde for generelle, tvetydige og vage vendinger, hvorfor den registreredes 

samtykke ikke var gyldigt. Idet den registrerede ikke var ordentligt informeret om, hvad samtykket 

indebar, var dette var en behandlingshjemmel. Sagsøgte kunne i denne situation have fået en bøde 

på op til 4 % af deres globale omsætning, hvilket ville være op til 3,8 mia. Det franske tilsyn tildelte 

dog kun en bøde på 50 mio. kr., hvilket er en stor reducering
97

. Denne afgørelse illustrerer, hvilken 

konsekvens det også kan have for forsikringsselskaberne, når deres forsikringsaftaler og 

datapolitikker ikke er veldefinerede og tydelige.  

Fængsel: 

 Ud over at en virksomhed kan sanktioneres med en bøde, jf. ovenfor, kan overtrædelse af reglerne 

samtidig medføre fængsel indtil 6 måneder, såfremt der ikke fremgår højere straf af anden 

lovgivning
98

. Det kan ifølge databeskyttelsesloven § 41, stk. 1, nr. 1-5 argumenteres for at straffen 

kan stige til fængsel i de tilfælde, hvor eksempelvis et forsikringsselskab forsætsligt offentliggør 

følsomme oplysninger i stort omfang.  

Hertil skal det bemærkes, at en overtrædelse af tv-overvågning, som forsikringsselskaberne 

foretager, også i visse tilfælde kan medføre fængsel i henhold til straffelovens § 264 d. Udmålingen 

af overtrædelse af tv-overvågning foretages efter strafniveauet i databeskyttelsesforordningen og 

databeskyttelsesloven, eftersom der er tale om behandling af personoplysninger.    
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Andre sanktioner 

Ud over de to nævnte sanktioner vil virksomhederne i de fleste tilfælde få et påbud om at tilrette de 

fejl, der måtte være opstået, eller ændre nævnte procedure
99

. Eftersom der ikke er afsagt nogle 

danske domme endnu, og forordningen samt loven lægger op til en del fortolkning og skøn, er det 

stort set umuligt for virksomheder at være compliance inden for dette område. På denne måde kan 

virksomhederne få ”en chance” til at tilpasse deres fejl.  

Til sidst kan virksomheder desuden også blive frataget en eventuel opnået fortjeneste, hvis de har 

overtrådt reglerne
100

. Et forsikringsselskab, der havde overvåget en kunde og efterfølgende sat 

præmien op, ville i sådan en situation kunne være nødsaget til at tilbage betale den ekstra præmie.  

Opgørelse til skadelidte  

Opdager en kunde, at der bliver opbevaret unødige personoplysninger om denne, som burde være 

slettet, kan den skadeslidte, ud over at rette henvendelse til datatilsynet, også gøre krav gældende 

overfor forsikringsselskabet
101

. En kunde hos et forsikringsselskab har ret til erstatning hos 

selskabet, såfremt kunden har lidt et materielt eller immaterielt tab jf. GDPR artikel 82, stk. 1. Det 

skal dog bemærkes, at dette dækker over et økonomisk tab.  

Såfremt kunden/skadelidte ønsker godtgørelse for tort, eftersom vedkommende har følt sig krænket, 

er det erstatningsansvarslovens
102

 § 26, der er tale om. Denne bestemmelse ser på, om en persons 

frihed, fred, ære eller person er blevet krænket og efterfølgende har ret til tortgodtgørelse. Dette er 

en konkret vurdering, og selvom der ikke er lidt tort, skal skadevolderen betale kunden en 

godtgørelse, da skadevolderen har forvoldt frihedsberøvelse ved at få uberettigede informationer fra 

kundens journal/kundemappe
103

.   

Opsummering 

I den juridiske analyse blev det behandlet, hvordan forsikringsselskaber behandler kundernes 

oplysninger, hvor lang tid disse opbevares, samt efterfølgende på indsamling ved overvågning.  
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Eftersom forsikringsselskaber skal udvikle nye forsikringsaftaler, betale erstatning og opdatere 

deres aftaler, er det nødvendigt for dem at indsamle en del personoplysninger. Derfor er det vigtigt 

at forsikringsselskaberne har helt tydelige formål med behandling af konkrete personoplysninger. 

Såfremt de ikke har et specifikt formål med behandlingen, kan de endvidere ikke bestemme, hvor 

lang tid personoplysningerne skal opbevares for at opnå formålet. Det er yderligere vigtigt og 

bemærkelsesværdigt, at der er forskel på en opbevaringspligt og opbevaringsfrist. Ved visse typer af 

oplysninger, herved konto- og betalingsoplysninger, foreligger der en opbevaringspligt, hvorfor 

virksomheden skal opbevare disse informationer i 5 år jf. bogføringslovens § 3. Andre oplysninger 

som dokumentation af skade, kontaktoplysninger osv. er der ikke en pligt til at opbevare, men en 

absolut frist. Denne frist er det maksimum antal år, disse informationer må opbevares. Det betyder 

ikke, at oplysningerne skal opbevares i det maksimum antal år, men derimod at der skal laves en 

konkret vurdering på hver sag.    

Der er flere situationer, som kan forlænge opbevaringsfristen. Såfremt kundens betalingshistorik 

bliver usædvanlig og selskabet får mistanke til hvidvaskning, skal sagen gemmes i 5 år, også 

selvom kunden ikke overtrådte reglerne om hvidvask.  

Såfremt virksomheden får mistanke om bedrageri i form af forsikringssvindel, har selskabet 

mulighed for at overvåge kunden for enten at bekræfte eller afkræfte tvivl. Hvis selskabet har 

mistanke om bedrageri, kan fristen forlænges i henhold til forældelseslovens § 3, idet selskabet 

muligvis har et retskrav, som det kan gøre gældende.  Det kan dog diskuteres, hvorvidt et 

forsikringsselskab har behandlingshjemmel til at udføre en sådan handling, som er så indgribende i 

kunden privatliv. Selvom de benytter kundens samtykke, når forsikringsaftalen skal underskrives, 

og deres legitime interesse, kan der stadig opstå tvivl om, hvorvidt disse forhold vægter højere end 

kundens grundlæggende rettigheder.  
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Kap 3 – Det økonomiske aspekt   

I brancheorganisationen Forsikring & Pension bliver der hvert år regnet på hvor mange penge der 

bliver svindlet for og hvilke metoder, kunderne benytter. I 2014 gennemførte brancheorganisationen 

en undersøgelse, hvor danskere kunne ytre deres holdning til forsikringssvindel. Det fremgik af 

rapporten, at næsten 100 % af de medvirkende ikke mente det var i orden at opdigte en skade eller 

forværre en personskade for at få udbetalt mere i erstatning
104

.  Dog viser opgørelse at der i 2017 

blev svindlet for 594 mio. kr.
105

. Undersøgelsen viser, at det er ca. 10 % af alle udbetalinger, som 

drejer sig om svindel
106

.  Nogle af de mest almindelige svindelsager foregår ved at der skrives 

ekstra på anmeldelsen, eller der bliver arrangeret en ikke eksisterende skade. 
107

   

Såfremt ingen af forsikringstagerne begik bedrageri på denne måde, ville hver husstand i 

gennemsnit spare omtrent 1.600 kr. om året.  Selvom nogle af svindelsagerne bliver opdaget, er der 

stadig en stor del, som ikke gør. Hvis bedrageriet ikke bliver opklaret og opgjort, bliver de ærlige 

kunder påtvunget at betale for dem, som begår svindel
108

. Dette er desværre den negative effekt ved 

at være en del af et større fælles medlemskab.  

Ud fra disse kendsgerninger kan det medføre, at de ærlige kunder kommer til at føle sig urimeligt 

behandlet og derfor selv vil begynde at begå svindleri for at retfærdiggøre deres høje 

forsikringspræmie. Dette skaber negative ringe i vandet, hvor det i værste tilfælde kan ende med 

forsikringsselskabernes konkurs.  For at undgå disse scenarier bruger forsikringsselskaberne mange 

ressourcer på at opdage og mindske bedrageriet.  

I dette afsnit vil det blive gennemgået, hvilke omstændigheder der skal tage højde for, når 

forsikringsselskaberne skal prisfastsætte deres forsikringer. I forlængelse heraf, vil der blive 

kommenteret på hvad skjult information kan medføre og hvordan dette kan undgås. Til sidst vil 

blive beregnet, om det kan svare sig for forsikringsselskaberne at se bort fra databeskyttelsesloven 

for at komme forsikringssvindel til livs.   

                                                 
104

 Forsikring & Pension, 2014 – ”Danskernes syn på forsikringssvindel”  
105

 Forsikring & Pension, 2018 – ”Forsikringssvindel bliver oftere opdaget” 
106

 Ibid 
107

 FindForsikring – ”Forsikringssvindel er mere udbredt end du tror” 
108

 Forsikring & Pension, 2018 – ”Forsikringssvindel bliver oftere opdaget” 



Joy Thomsen Copenhagen Business School Juridisk vejleder: Max 

Speciale 2019 Cand.Merc.Jur Økonomisk vejleder: Nicolaj    

Side 42 af 81 

 

Prisfastsættelse af forsikringspræmien  

Der er flere forhold, som kan gøre sig gældende, når et forsikringsselskab skal fastsætte en præmie 

for en forsikringstager. Ud over sygdomshistorikken, som er let at få adgang til og måle på, er 

forsikringsselskaberne interesseret i at vide, hvilke valg en forbruger tager, når der skal vælges en 

forsikring. Dette forhold er et centralt problem, da kundernes risikovillighed er en skjult 

information overfor selskaberne. Ved at afgøre, hvilken nytte og hvilke valg en forbruger tager 

under omstændighederne, kan selskaberne herefter vurdere hvordan prisen for forsikringerne skal 

sættes. 

Forbrugernes valg   

Såfremt en forbrugers adfærd og præferencer kan konkretiseres, er det muligt for 

forsikringsselskaberne at lave en forsikring som dækker kundernes behov, hvorefter selskabet 

efterfølgende kan udvikle en datastrategi.  

Før det kan analyseres hvilke beslutningsgrundlag en forbruger vil tage, er det vigtigt at nævne 

nogle modellen er baseret på tre præmisser, som skal være opfyldt
109

:  

1. Det er forbrugerens individuelle præferencer som afgør hvad han/hun værdsætter.  

2. Forbrugeren har altid en begrænsning i deres valg. Indenfor forsikringsmarkedet, vil den 

største begrænsning højest sandsynligt være prisen for en forsikring. Eftersom det er 

antaget at alle individer handler rationelt, vil en kunde altid vælge den forsikring som 

dækker mest, såfremt prisen var ens på dem alle.  

3. Forbrugerne vil altid prøve at maksimere deres velvære indenfor de begrænsninger de har.   

En forsikringstager vil eksempelvis ikke tegne en forsikring imod eksotiske sygdomme, hvis 

vedkommende kun befinder sig i Danmark, men derimod have en lavere selvrisiko på personskader. 

På denne måde har hver forbruger deres egne behov og prøver altid at forbedre deres velvære, så det 

passer til deres situation. Ligeledes vil en kunde, som altid tager sine forholdsregler, ikke betale 

mere for en sundhedsforsikring end en person som aldrig passer på og er villig til at tage chancer. I 

denne analyse kommenteres der ikke på, hvorvidt kundernes præferencer er gode eller dårlige, 

eftersom forsikringsselskaberne skræddersyer hver forsikring til hver individs behov
110

. Der bliver 

kun set på hvilken adfærd kunderne har.  
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Præferencer  

Forsikringsselskabet skal undersøge hvilken adfærd en forbruger har, før prisen på forsikringen kan 

fastsættes. Ved at være informeret om, hvilket erhverv kunden har eller om  kunden træner ofte, kan 

dette danne et mønster, som kan danne et helhedsbillede af kunden. Det viser sig at forbrugere ofte 

foretager sig de samme handlinger
111

.  Det vil sige, at såfremt forsikringstageren plejer at dyrke 

ekstremsport eller spiser usundt, vil de også gøre dette i fremtiden. Dette betyder at kunden i 

fremtiden vil have større sandsynlighed for at få skader eller sygdomme. En normal person, som 

lever et stille og sundt liv, vil derfor kunne få en billigere forsikring, eftersom risikoen for 

anvendelsen af forsikringen vil være mindre. Når et forsikringsselskab kan indsamle disse 

informationer, vil de kunne give et mere reelt tilbud til alle kunder.  

Princippet om mere-er-bedre, er også en grundlæggende faktor
112

. Princippet kommer også til syne i 

forsikringerne. Flere forsikringstagere vælger at samle alle forsikringer under samme selskab, da 

han/hun i nogle tilfælde vil kunne opnå en billigere samlet pris. Såfremt en person kan blive dækket 

for personskader, indbrud, brand osv. vil dette, alt andet lige, altid være bedre.  

Kundens nytte 

Når et forsikringsselskab skal afgøre, hvorvidt der skal sættes ressourcer af til at bekæmpe 

forsikringssvindel og hvor mange ressourcer der skal afsættes, er det nødvendigt at undersøge 

hvilken nytte selskabernes kunder har af deres forsikring. Yderligere er det relevant at undersøge 

om deres kunder har større nytte af at begå bedrageri end at følge reglerne, eller om selskabet skal 

tage flere restriktioner og sanktioner i brug over for de kunder, som handler i strid med 

forsikringsaftalen og gældende regler. I dette afsnit vil der i denne anledning blive undersøgt, (i) 

hvilken nytte en forsikringstager har af sin forsikring, (ii) hvilken nytte forsikringstageren har af at 

svindle og (iii) om forsikringsselskabet kan ændre deres adfærd. Ved at undersøge disse faktorer, 

kan forsikringsselskabet afgøre, hvilken form for risikotype deres forsikringstagere er og herved 

forbedre deres datastrategi. Såfremt virksomheden er bevidst om, at en forsikringstager er mere 

risikovillig, kan selskabet afgøre hvilke oplysninger som er relevante at indsamle og hvilke 

informationer der er relevante at beholde.   

Når en kunde er meldt ind i en forsikring, har vedkommende mulighed for at træffe flere valg. 

Kunden kan forblive en ærlig kunde og kun få erstatning, såfremt vedkommende er berettiget, eller 
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kunden kan overdrive eventuelle erstatningskrav for at få større erstatning udbetalt eller opdigte nye 

hændelser for at få erstatning.   

Det betyder, at kunderne skal foretage nogle beslutninger under usikkerhed. Eftersom folk handler 

rationelt, vil en kunde basere sit valg på den situation, som giver mest nytte. I en sådan situation kan 

den forventede værdi af nytten blive udregnet ved hjælp af ”kundens nyttefunktion”, hvor der tages 

højde for 2 situationer
113

.  

𝐾 = 𝑝 ∗ 𝐾(𝑋1) + (1 − 𝑝) ∗ 𝐾(𝑋2)   (3.1) 

K(N) er kundens nytte. p er den procentuelle sandsynlighed og X er gevinsten.  

Det er antaget, at kunden har to strategier for at forenkle de mange muligheder; en situation hvor 

kunden gør krav på berettiget erstatning og en situation, hvor kunden gør krav på uberettiget 

erstatning. Første strategi giver ét udfald/gevinst, som er givet ved 𝑋1, hvor anden strategi giver et 

andet udfald/gevinst, som er givet ved 𝑋2. Hver af disse strategier har en givet sandsynlighed for at 

ske.  

Når en forbruger skal vælge om vedkommende vil svindle eller ej, står forbrugeren mellem et 

sikkert og usikkert valg. På den ene side, kan forbrugeren vælge ikke at svindle, hvorved det 

forventede output er sikret. På den anden side, kan forbrugeren vælge at svindle, hvorved output 

kan være større, men ved dette valg, er der også en risiko for at forbrugeren vil blive taget for 

bedrageri. 

En forbruger er risikoavers, hvis nyttefunktion er konkav i den totale formue. Dette betyder at 

kunden aldrig ville prøve at svindle.  I den klassiske teori vil funktionen for en risikoavers person se 

ud som i figur 1
114

.  Såfremt en person er risikosøgende, vil personen vælge at svindle, idet der kan 

være større afkast ved dette valg.  Den risikosøgendes nyttefunktion vil derved vise en konveks 

nyttefunktion 𝐾(𝑁) = 𝑋2 , hvilket er illustreret i figur 1.1
115

. 
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Ovenstående funktioner er eksempler på situationer, hvor en person enten kan vinde en gevinst eller 

ikke vinde en gevinst. I forsikringssituationen kan forbrugeren enten få sine skader dækket, hvilket 

vil sige at vedkommende ikke får nogen gevinst, eller også kan forbrugeren svindle og få en 

sanktion.  

Den risikosøgende person er den type, hvor sandsynligheden er størst for at der vil forekomme 

svindel. Derfor tages der udgangspunkt i denne adfærdstype, for at tage højde for det værste tilfælde 

et forsikringsselskab kan blive udsat for. 

Eksempel på kunders risikovillighed uden bøde 

Såfremt en kunde anmelder en berettiget skade, i dette tilfælde en brækket arm, vil 

erstatningssummen udgøre DKK 1.150,00
116

. Sandsynligheden for, at denne erstatningspræmie vil 

blive udbetalt er anslået til at være 100 % sikker, da kunden kan dokumentere sine 

behandlingsbesøg og kørselsruten til og fra behandlingsstedet. Derimod hvis kunden indberetter, at 

vedkommende har været til behandling flere gange og har kørt længere til og fra behandlingsstedet, 

kan vedkommende få DKK 2.400,00
117

 udbetalt, selvom det ikke er berettiget. Sandsyndigheden 

for, at kunden får udbetalt denne erstatningssum er dog kun estimeret til 80 %, eftersom kunden 

ikke kan dokumentere det sidste behandlingsbesøg og den længere kørselsstrækning. Dog kan 

kunden sandsynliggøre overfor forsikringsselskabet, at det har været nødvendigt med flere 

behandlinger, eftersom der er en faktisk skade og flere behandlingsgange, som kan dokumenteres.  
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Sandsynligheden for at blive opdaget er dermed estimeret til at være 20 %, hvormed kunden ikke 

får erstatning. 

Strategi A 

Kundens nyttefunktion;   K(N)  

Gevinst/Udfald 1;   X1 1.150 

Gevinst 1’s sandsynlighed;   p 100 %  

Strategi B 

Gevinst/Udfald 1B;   X2 2.400 

Gevinst 2’s sandsynlighed;   (1-p) 80 % 

Gevinst/Udfald 2B;  X2 0  

Gevinst 2’s sandsynlighed;  (1-p) 20 % 

Nu beregnes gevinsten af nytten ved strategi A, hvor nytten beregnes for en risikosøgende kunde 

med nyttefunktionen 𝐾(𝑁) =  𝑥2 
118

 

𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑎𝑓 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖 𝐴 = 1 ∗ 1150 = 1150  (3.2) 

𝑁𝑦𝑡𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖 𝐴 ∶ 𝐾(𝑁) = 1 ∗ 11502 = 1.322.500 (3.3) 

Dette gentages nu for strategi B:  

𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑎𝑓 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖 𝐵 = 0,80 ∗ 2400 + 0,20 ∗ 0 = 1920  (3.4) 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖 𝐵 ∶ 𝐾(𝑁) = 0,80 ∗ 24002 + 0,20 ∗ 02 = 4.608.000   (3.5) 

I ovenstående udregning ses, at nytten for at kræve en højere uberettiget erstatning end berettiget er 

højere, end hvis kunden kun krævede den reelle erstatning.  

Når en person står over for flere muligheder, vælger vedkommende ikke altid det alternativ, som 

giver den største gevinst, men det, som giver den største nytte
119

. I dette tilfælde er nytten dog størst 

i strategi B. Det vil sige, at såfremt kunden handler rationelt, vil kunden vælge strategi B, eftersom 

det både giver den største gevinst, men også den største nytte.  

I ovenstående eksempel er situationen vurderet ud fra forsikringsselskaber ageren i dag. Såfremt der 

ikke var nogle restriktioner i forbindelse med databeskyttelsesforordningen, og forsikringsselskaber 
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frit kunne overvåge og opbevare informationer på alle deres kunder til evig tid, ville 

forsikringsselskaberne kunne afsløre flere svindelsager. Det antages nu, at jo mere data en 

virksomhed har adgang til, desto lettere er det at samle bevismateriale mod bedrageri.  

Eftersom samfundet formentlig aldrig kommer al kriminalitet til livs, vil der altid være nogle 

forsikringstagere, som er kreative nok til at svindle, uden at det bliver opdaget.  

Såfremt det antages, at forsikringsselskabet nu har adgang til alle kundens data, vil sandsynligheden 

for at få en uberettiget erstatning være væsentligt lavere. Dog tages der nu også højde for, at den 

reelle, berettigede erstatning ikke vil blive tildelt i 100 % af sagerne, eftersom forsikringsselskaber 

nu kan fokusere og handle på deres egne interesser. På denne måde kan selskaberne overvåge og 

indsamle dokumentation for at kunden ikke har lidt et så stort tab om anmeldt jf. afsnittet om 

overvågning af kunder.  

Endnu en faktor som tages i betragtning er den omkostning, som forsikringsbedrageren kan påtage 

sig, såfremt vedkommende bliver anmeldt. For det første får vedkommende ikke erstatning, hvilket 

betyder, at personen selv skal betale for alle behandlinger og kørsel. For det andet kan kunden 

risikere at blive afsløret i bedrageri. Vedkommende kan i værste tilfælde ende med at betale en bøde 

eller få en fængselstraf i henhold til straffelovens § 279. Brancheorganisationen har dog udtalt, at 

bøder er at foretrække, da en økonomisk straf kan kompensere for de omkostninger, som 

vedkommende har påført samfundet, hvorimod en fængselstraf kræver flere ressourcer af 

samfundet
120

. Kunden får derfor ingen erstatning, men kan risikere at blive pålagt en bøde. Det skal 

bemærkes at det er forskelligt, hvilken straf en bedrager kan påtage sig og i værste tilfælde, kan 

bedrageri sanktioneres med fængsel. For at simplificere situationen, antages det at vedkommende 

bliver pålagt en bøde på den samme værdi, som det beløb som vedkommende ville svindle for. Det 

betyder at det endelige beløb som vedkommende kan miste er (1.150 + 2.400)=3.550.   

Det er ikke muligt at indsætte en negativ nytteværdi i nyttefunktionen, som er anvendt i dette afsnit. 

Dog kan nytten af et tab beregnes ved først at udregne, hvilken positiv værdi udfaldet kan have og 

derefter fratrække det tab som det andet udfald kan have.  
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Eksempel på forbrugerens risikovillighed ved overvågning og med bøde 

En risikosøgende person har en konveks nyttefunktion tilsvarende til 𝐾(𝑁) =  𝑥2. Herved kan der 

nu opsættes et scenarie for at illustrere, hvad en øget opklaringsrate af svindel vil gøre for den 

risikosøgendes adfærd. I tilfælde af at svindlen ikke bliver opdaget, vil den samlede gevinst være 

2400, mens hvis svindlen bliver opdaget vil d et samlede tab være 3.550.  

Nytten for gevinsten udregnes som 𝐾(𝑁) =  𝑋2, mens nytten for tabet vil have modsatrettet fortegn 

𝐾(𝑁) =  −𝑋2. Gevinsten og nytte funktionen udregnes nu for to situationer, en uden overvågning 

med bøde straf, og en med overvågning med bødestraf. 

Beregningerne fra ligning (3.4) og (3.5) gentages nu hvor der er inkluderet en bøde. 

Sandsynligheden for at vinde en gevinst er 80 %, mens der er en risiko på 20 % for at 

vedkommende ikke får nogen gevinst og samtidig bliver pålagt en bøde: 

𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑎𝑓 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖 𝐴 = (0,80 ∗ 2400) − (0,20 ∗ 3550) = 𝟏𝟖𝟒𝟗 (3.6) 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖 𝐵 − 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒 ∶ 𝐾(𝑁) = (0,80 ∗  24002) − (0,20 ∗ 35502) = 𝟐. 𝟎𝟖𝟕. 𝟓𝟎𝟎  (3.7) 

Der arbejder nu under den antagelse, at en øget mængde af dataindsamling og opbevaring deraf, vil 

øge sandsynligheden for at tage folk i svindel. Det estimeres at risikoen for at blive taget i svindel 

nu ligger på 70% og sandsynligheden for ikke at blive opdaget er 30% 

𝐺𝑒𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑎𝑓 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖 𝐵 = (0,30 ∗ 2400) − (0,70 ∗ 3550) = -1765  (3.8) 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖 𝐵 − 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒 ∶ 𝐾(𝑁) = (0,30 ∗  24002) − (0,70 ∗ 35502) = −𝟕. 𝟎𝟗𝟑. 𝟕𝟓𝟎  (3.9) 

 

Nyttefunktionens bliver nu illustreret og dens to endepunkter bliver forbundet med en ret linje. 

Strategi A bliver markeret med en stjerne på den rette linje. Funktionen vil se ud som følgende: 
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Figur 2 - Nyttefunktion med bøde, uden indsamling af data 

Her indikerer den blå stjerne den gennemsnitlige nytte ud fra sandsynligheden om at der kun er 20% 

chance for at kunden vil blive taget i svindlen. Det ses at stjernen er i det område, hvor nytten for en 

risikosøgende person vil have større incitament til at begå svindel, end det vil være at forblive ærlig, 

eftersom stjernens nytte er større end nyttefunktionen i dette punkt. 

Ved at tillade forsikringsselskaber at indsamle mere data, samt opbevare det på ubegrænset tid, vil 

risikoen for at svindlen bliver opdaget stige. Derved vil det stjerne-markerede punkt bevæge sig 

mod venstre og krydse skæringen med nyttefunktionen (ved omtrent 29% sandsynlighed for at blive 

taget i svindel). Illustrationen nedenfor viser nu gennemsnitlige punkt for nytten for strategi B. 

 

Figur 3 - Nyttefunktion med bøde, med indsamling af data 
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Det fremgår tydeligt at nytten ved ikke at indgå væddemålet om svindel, vil være markant højere 

end nytten ved at svindle. Da dette gør sig gældende for selv en risikosøgende person, kan det 

konkluderes, at dette også vil gøre sig gældende for alle tre adfærdstyper, det vil sige også for både 

den risiko-neutrale og den risiko-averse.  

Hvis det ikke er muligt at bringe opklaringsraten op og derved øge sandsynligheden for at opdage 

svindleren i bedrageri, kan bøden i stedet øges. Dette vil medføre en stejlere hældning på den rette 

linje og derved vil skæringspunktet rykke sig mod højre. Dette resulterer i kundens incitament i at 

svindle, bliver mindre grundet konsekvensen derved er større. 

Eftersom forsinkringsselskaberne ikke har bemyndigelse til at udstede bøder, er det derfor kun 

sandsynligheden for at opdage svindlen de kan regulere på.
121

 

Det skal bemærkes at nytte er et flyvsk begreb, og det som giver nytte til nogle, vil måske ikke give 

nytte til andre. Der tages derfor ikke højde for spørgsmålet om, hvad der defineres som nytte, men i 

stedet ses på det rationelle individ, som konstant prøver at få mest mulig ud af sine penge. 

Budgetbegrænsning 

Det som begrænser forsikringstagerne i ikke at blive total dækket uden selvrisiko, er deres 

indkomst.  Enten må kunden prioritere færre forsikringer eller også kan vedkommende øge deres 

selvrisiko. Yderligere kan selskabet sætte flere krav op, før erstatningen er berettiget.  

Dette kan blive et problem, idet forsikringstagernes incitament til at svindle kan øges, for at få det 

maksimale ud af deres forsikring. Det kan herved diskuteres, om det er personer med lav indkomst 

som begår mest bedrageri end personer med en høj indkomst. Dette kan dog ikke dokumenteres 

eller bevises. De seneste par år antallet af svindelsager steget
122

. Indkomsten er imidlertid også 

steget
123

, som det kan ses i grafen nedenfor, hvorfor denne sammenslutning ikke kan konkluderes.  
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Figur 4 – lønstigning 

I den situation, hvor forbrugeren kun kan få udbetalt erstatning, grundet de mange nye vilkår og 

betingelser, vil der kunne argumenteres for at selskabet have en legitim interesse i at skulle 

opbevare flere oplysninger om kunden, end i det tilfælde, hvor en forbruger har betalt en høj 

præmie for at sikre sig fuld dækning.  

Begrænset forbrugervalg 

Når et forsikringsselskab skal bestemme et tilbud på en forsikring, kan de benytte kundens 

præferencer og budget til at se, hvordan deres tilbud skal udformes. I nedenstående figur kan 

forhandlingsmetoden illustreres. Forbrugeren har valget mellem at være meget risikovillig, som 

medfølger en lille dækning eller ikke at være risikovillig, så en stor del af skaden dækket. På 

figuren nedenfor er mulighederne for risikovillighed (y-aksen) og dækningen (x-aksen). 

Forsikringsselskaberne kan derved udforme udforme nogle forsikringspakker, som passer til disse 

behov. Det er blevet illustreret ved I
1
, I

2
 og I

3
, hvor I

1
 er den billigste forsikring og derefter bliver 

pakkerne dyrere glædeskurve. Punkterne a, c, d, e, f og g, er det tilbud som forsikringsselskaberne 

vil tilbyde. Idet forbrugeren ikke har ubegrænset mængder af penge, vil der således også være en 

budgetgrænse. Det betyder at det ikke er muligt for kunden at vælge de tilbud som er er g og f, men 

derimod alle de tilbud som ligger under den blå linje på kurven.  Kunden vil derfor vælge tilbud e, 

eftersom det ligger på den højeste glædeskurve. Logisk set, er punkterne c, e og a lige gode, men i 

henhold til princippet om mere-er-bedre, vil kunden kunne være mere risikovillig ved e, end ved a 

og få en større dækning ved e end ved c. Derfor vil forsikringstageren, alt andet lige, altid vælge e.  
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Figur 5 - Begrænset forbrugervalg124 

Det blev nævnt i forrige afsnit, at kundernes budget ikke nødvendigvis er forbundet ved 

svindelssagerne. I den anledning kan forsikringsselskaberne også benytte persondata til at forhandle 

med. Ved at tilbyde bedre forsikring mod betaling af penge og persondata, vil kundens budgetlinje 

stige. På denne måde giver forsikringsselskabet kunden incitament til frivilligt at afgive eller give 

tilladelse til for selskabet at indsamle og opbevare persondata. Kunden kan nu agere mere 

risikovilligt, imens forsikringsselskabet nu har bedre adgang til at tjekke op på kundens adfærd og 

opdage forsikringssvindel.    

Forbrugerens begrænsning er nu præget af deling af persondata i stedet for penge. På denne måde 

kan forsikringsselskaber samtidig sikre alle deres kunder en lige behandling, eftersom den kunde 

som ikke udleverer data, nu har en højere præmie end den kunde som frivlligt giver selskabet sine 

personlige oplysninger.  

Økonomisk adfærd   

Under hele afhandlingen har det været antaget at forbrugernes beslutninger er taget ud fra en 

rationel og maksimerende økonomisk adfærd. Således at mere altid er bedre, og en lavere pris altid 

er at foretrække.  

Konflikten om forbrugers adfærd kommer imidlertid til udtryk i forsikringssituationen. Det er 

blevet oplyst, at såfremt ingen forsikringstagere begår bedrageri, vil præmien kunne sænkes med ca. 

1.500 kr. pr hustand om året
125

. Derfor vil den mest rationelle og langsigtede beslutning være ikke 

at lave forsikringssvindel. Vilkårene er, alt andet lige, de samme for alle forsikringstagerne: kunden 
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 Forsikring og Pension – 2018, ”Forsikringssvindel bliver oftere opdaget” 
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får erstatning for det tab de har lidt. Hverken mere eller mindre. Såfremt alle kunder har denne 

opfattelse, vil der ikke kunne opstå nogle konflikter ved at lade forsikringsselskabet opbevare 

kundernes personoplysninger. Hvis alle kunderne vil betale deres reelle forsikringspræmie, 

accepterer de samtidig det vilkår, at forsikringsselskabet er nødsaget til at indsamle og opbevare alle 

oplysninger om vedkommende, for at give den mest præcise pris. Endvidere må kunderne 

acceptere, at forsikringsselskabet løbende indsamler data om vedkommende for at kunne regulere 

denne pris.  

Imidlertid er det vigtigt at bemærke, at forbrugernes adfærd ændres, så snart deres forsikringsaftale 

er indgået. Så snart en forsikringstager er i besiddelse af en forsikringsaftale, vil vedkommende 

mene, at han/hendes forsikring er mere værd end de andres jf. Endowment effekten
126

.  Studier har 

vist, at folk sætter en højere pris på et gode, som de allerede er i besiddelse af, end et gode som de 

overvejer at købe
127

. Eksempelvis vil han/hun mene, at vedkommendes forsikring er mere værd end 

andres tilsvarende. Såfremt en kunde brækker armen, vil vedkommendes holdning være, at 

han/hendes tab er større, end en andens kundes tilsvarende tab. Dette kan medføre, at kunderne 

gang på gang vælger at indberette et større tab, end det faktiske tab.  

For at undgå denne situationer det derfor nødvendigt for selskaberne at indsamle og opbevare 

dokumentation for tidligere hændelser så længe som muligt, for bedre at kunne vurdere situationen, 

når skaden er sket. Ved at gøre dette, kan selskabet fastholde en bestemt adfærd hos kunderne, 

således det ikke vil kunne betale sig at snyde.    

Prisdiskrimination  

Når et forsikringsselskab skal fastsætte priser på deres forsikringer, er der flere hensyn der skal 

tages stilling til. Forsikringsselskaberne prøver at skabe overskud og handler derfor rationelt, 

hvorfor de selvfølgelig prøver at sælge forsikringerne til højeste pris for at kunne profitmaksimere 

og for at minimere dødvægtstabet. Ud over at skabe øget profit, kan prisdiskrimination også hjælpe 

selskabet med at mindske sandsynligheden for forsikringssvindel. Ved at finde den rigtige 

prisdiskrimination som passer til virksomheden, kan selskabet måske udelukke det kundesegment 

som har større risiko for at svindle eller give en højere præmie til det segment, som har en øget 

risiko for at kræve erstatning. Ved hjælp af prisdiskrimination kan selskabet afgøre, i hvor stort 

omfang dataindsamling er nødvendig, alt efter hvilken pris-strategi de vælger. 
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Før der kan tages stilling til, hvilken pris-strategi selskabet kan/bør anvende, er der tre betingelser 

som selskabet skal opfylde. Selskabet skal have markedsstyrke for at kunne regulere i deres priser. 

Såfremt selskabet ikke har det, vil en prisstigning få kunderne til at vælge andre 

forsikringsselskaber. Endvidere skal forbrugerne være prisfølsomme, således en stigning i prisen vil 

få efterspørgslen til at falde jf. efterspørgselselasticitet. Til sidst må der ikke kunne ske videresalg er 

ydelsen, hvilket ikke er muligt i et forsikringsforhold.  

Eftersom der er stor diversitet af forsikringstyper og kunder, skal der derfor også vælges en strategi 

for prisfastsættelsen. Selskaberne kan sælge en forsikring enkeltvis til den højst mulige pris. Ved at 

holde prisen hemmelig og få de enkelte kunder til at byde på forsikringen, kan prisen på denne 

måde sættes højt, samtidig med at kunden måske tror, at der er indgået en god handel. Dette kaldes 

for 1. grads prisdiskrimination og er mest kendetegnende for og brugt på auktioner, loppemarkeder 

eller på udenlandske markeder, som sætter en speciel pris for hver turist. 
128

 

Endvidere kan en forsikring vælge at give mængderabat. På denne måde kan de sælge flere 

forsikringer, samtidig med, at kunden oplever, at de får mere for pengene. Denne strategi er 

betegnet som 2. grads prisdiskrimination
129

.  

Til sidst kan forsikringsselskabet vælge at inddele forbrugerne i grupper og herefter sætte en pris for 

varen, alt efter hvilken gruppe, kunden tilhører. Dette er kendetegnet ved 3. grads 

prisdiskrimination
130

 og er den mest udbredte strategi for prisfastsættelse blandt 

forsikringsselskaber. Ved at benytte denne strategi kan selskabet gruppere kunderne, således at den 

kundetype med størst erstatningsrisiko skal betale mere, end de kunder som har mindst risiko for at 

kræve erstatning. For at kunne gruppere kunderne, er det nødvendigt at indsamle data som alle 

kunderne for herefter at kunne identificere hvilken kundetype, de tilhører. Eftersom kundernes 

behov er forskellige vil det også være i deres interesse at oplyse selskabet om deres erhverv, bosted, 

sygdomshistorik osv. På denne måde kan selskabet skræddersy forsikringen, så den passer til hvert 

enkelt medlem.  

Ved yderligere at overvåge kunderne og deres adfærd  kan forsikringsselskabet kategorisere 

kunderne igen. Selskabet kan opstille kundetyper med personer, der har få anmeldelser henholdsvis 

mange anmeldelser. Den kundetype med få anmeldelser, vil efter nogle år kunne få en lavere 

                                                 
128

 Christensen og Rasmussen, Microeconomics side 282 
129

 Christensen og Rasmussen, Microeconomics, side 289 
130

 Christensen og Rasmussen, Microeconomics, side 291 



Joy Thomsen Copenhagen Business School Juridisk vejleder: Max 

Speciale 2019 Cand.Merc.Jur Økonomisk vejleder: Nicolaj    

Side 55 af 81 

 

præmie da selskabet har kunnet observere en fornuftig adfærd. Ved hjælp af dataindsamling og 

opbevaring af persondata, kan forsikringsselskaberne give en fordel og skabe incitament hos deres 

kunder til at handle forsigtigt. Yderligere vil forsikringsselskaberne være i stand til at kunne tilbyde 

den anden kundegruppe en mere dækkende forsikringsaftale, dog til en højere pris.  

Ved at benytte 3. grads prisdiskrimination kan forsikringsselskaberne få det forbrugeroverskud ved 

at hæve prisen for de kunder, som har størst behov for at være dækket og samtidig mindske prisen 

for de kunder, som ikke gør brug af deres forsikring. På denne måde kan forsikringsselskabet 

forvandle det, som før var dødvægtstab til at blive et overskud.  

Kundernes skjulte viden og handling 

Når en kunde skal købe en forsikring skal vedkommende oplyse, om han/hun tidligere har haft 

skader/sygdomme eller om vedkommende er i et udsat erhverv, så der er større sandsynlighed for at 

der kan ske skader. På denne måde kan forsikringsselskaber fastsætte den rigtige pris, hvor de tager 

højde for denne sandsynlighed.  

Problemet er, at der kan forekomme asymmetrisk information. En ulykkesforsikring bliver dyrere, 

såfremt vedkommende tidligere har haft flere ulykker
131

.  Derfor kan den mulige kunde have 

incitament til ikke at oplyse om tidligere tilfælde for at opnå en årlig besparelse. Når der foregår 

asymmetrisk information, før en aftale er indgået, kan det give problemer senere hen. Denne 

situation kaldes også Adverse Selection
132

.  

En måde, forsikringsselskaberne kan forhindre dette, er at screene forsikringstager. Ved at indsamle 

information om, hvor gammel personen er, hvor personen bor, hvilket arbejde personen har og om 

der har været tidligere ulykker, kan dette give et billede af hvilken type vedkommende er. Ved at se 

på, om personen arbejder på et kontor fremfor på en byggeplads, giver dette mulighed for at kunne 

udregne sandsynligheden for eksempelvis løfteskader eller hjernerystelse. Såfremt vedkommende 

arbejder på en byggeplads, er der større risiko for skader end ved et almindeligt kontorjob
133

. 

En anden måde, som forsikringsselskaber kan forhindre asymmetrisk information på, er ved at 

tilbyde kunderne noget, som får dem til at afsløre deres skjulte information. Såfremt kunden 

arbejder i en byggebranche kan forsikringsselskabet indsamle mere viden om kunden, som kan 

hjælpe til prisfastsættelsen og samtidig kan selskabet tilbyde en mere skræddersyet 
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ulykkesforsikring. Hvis kunden i modsat fald arbejder på et kontor, kan forsikringsselskabet tilbyde 

en billigere forsikring. Ved at signalere, at forsikringstyperne er skræddersyet den enkelte kunde, 

kan forsikringsselskaber få personer til at oplyse om vigtige data, som hjælper med prisfastsættelsen 

og samtidig yde en bedre kundeservice.  

Der er mange omstændigheder som er med til at prisfastsætte forsikringspræmien, men den 

oplysning, som forsikringsselskaberne kan drage mest nytte af, er den tidligere ulykkeshistorik. Ved 

at se hvor mange tidligere ulykker vedkommende har været udsat for, kan dette give et estimat af, 

hvad sandsynligheden er for gentagelse. Derfor vil den bedste information være at have den 

tidligere forsikringsjournal over udbetalte erstatninger, hvilket også er årsagen til, at langt de fleste 

forsikringsselskaber skal have samtykke til at indhente tidligere journaler
134

.   

De flest forsikringssvindelssager opstår derved ikke ved adverse selection, da selskaberne har 

mange foranstaltninger til at imødekomme denne problematik. Problemstillingen opstår ved Moral 

Hazard, som er de situationer hvor kunden og selskabet allerede har indgået en forsikringsaftale og 

kunden derefter foretager sig skjulte handlinger
135

.  Situationen opstår, idet forsikringsselskabet 

ikke kan observere kundens adfærd. Eksempelvis kan kunden indberette, at vedkommendes cykel er 

blevet stjålet og derved få erstatning. Dog kan selskabet ikke vide om kunden ikke havde låst sin 

cykel og derved selv var skyld i tyveriet. Et andet eksempel kan være, at kunden indberetter en 

sygdom og lyver om sygdomsforløbets varighed eller overdriver de helbredsmæssige gener. 

Forsikringsselskaberne skal benytte mange ressourcer og meget tid for at opdage disse former for 

bedrageri, hvilket medfører konsekvenser for de ærlige kunder. Den mest effektive måde at afsløre 

bedrageri vedrørende personskade er ved at observere, om vedkommende også har de mén som er 

blevet oplyst.  

I 2015 havde Finanstilsynet gennemgået forsikringsselskabernes statistik angående udfaldet af 

observationer. Det kan ses på nedenstående illustration, at ud af 106 sager, var det kun 19 af 

sagerne, som var berettiget den fulde erstatning, som var blevet indberettet.  
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Figur 6 - Udfald af observationer136 

  Denne statistik er ikke blevet opdateret inden for de sidste par år. Dog kan det argumenteres for, at 

eftersom der har været en stigning i antallet af svindelsager, vil udfaldet af en ny undersøgelse ikke 

være mærkbart ændret. Det må endvidere kunne konkluderes ud fra Finanstilsynets statistik, at der 

foregår skjulte handlinger og at der er skjult information mellem forsikringsselskaberne og deres 

kunder.  

Det bør bemærkes at Finanstilsynets rapport er fra før den nye databeskyttelseslovgivning og før de 

mere restriktive regler blev sat i kraft. I undersøgelsen blev det fermlagt:  

”Finanstilsynet har i øvrigt ikke modtaget henvendelser eller klager fra borgere, som har 

oplevet at efterforskning i forbindelse med deres personskadesag, har virket krænkende, 

chikanerende eller forulempende.”
137

 

Overvågning er et populært emne i dagens Danmark. De fleste computerejere sætter et klistermærke 

på deres kamera, alle er bange for at udlevere deres CPR-nummer og de færreste bryder sig om at 

blive overvågnet i det offentlige rum. På den anden side, ville et samfund uden nogen form for 

overvågning angiveligt blive farligt. Såfremt der ikke var videokamera på hvert gadehjørne, ville 

alle potentielt kunne begå indbrud, stjæle eller værre endnu. Såfremt en indbrudstyv er opmærksom 

på, at vedkommende bliver observeret, er han/hendes incitament til at bryde loven mindre. På denne 

måde sikrer overvågning og observation et trygt samfund. De færreste er modstandere af, at der går 

vagter rundt i et indkøbscenter og holder øje med, at alt foregår som det burde.  
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Dette leder frem til næste punkt. Såfremt en kunde ikke gør noget forkert, så har kunden intet at 

frygte. I tilfældet af at kunden agere fornuftigt i dagligdagen, vil observation forebygge skjulte 

handlinger, hvilket kun kan forbedre forsikringstagers situation. Forsikringstageren skaber tillid 

mellem parterne og får med større sandsynlighed en mindre præmie. Yderligere kan selskabet altid 

gå tilbage i deres arkiver og tjekke op på hændelser, såfremt en skade er sket. Det er først i det 

tilfælde, at kunden lægger lidt ekstra på sin indberetning til at kræve erstatning, hvor kundens 

holdning til at blive observeret ændres.  

For at imødekomme den skjulte information har en undersøgelse vist, at forbrugere er villige til at 

opgive personoplysninger i form af kost-, alkohol-, ryge- og motionsvaner, såfremt 

forsikringsselskabet giver rabat på deres forsikringer
138

.  En sådan ordning vil forsikringsselskaber 

kunne benytte sig af, da det nu også er i kundens interesse at selskabet er i besiddelse af disse 

oplysninger.   

Forsikringsselskabets omkostninger 

I det ovenstående økonomiske afsnit er der blevet set på de faktorer som spiller en rolle når et 

forsikringsselskab skal afgøre, hvilken form for datastrategi, de skal benytte. Der har været en 

gennemgående tendens til, at kundeobservationer vil være den mest effektive metode til at 

bekæmpe forsikringssvindel, hvorfor der i dette afsnit skal ses på hvorvidt det kan betale sig for 

selskaberne at gennemføre en sådan strategi.  

Ved at anvende en cost-benefit analyse, bliver både de økonomiske fordele og ulemper taget med i 

beregningen. På denne måde, kan selskaberne vurdere, om der er penge at spare ved at bruge 

ressourcer og tid på at bekæmpe bedrageriet, eller om det vil være for dyrt.  

Den største fordel ved at bruge flere ressourcer på at bekæmpe bedrageri er, at selskabet ikke lider 

et tab på over 594 mio. kr
139

. Det skal bemærkes at dette tal er fra 2017 og at det faktiske tab 

forventes at være en del højere.  Idet der er over 100 forsikringer
140

 der har deltaget i denne 

undersøgelse, er det valgt, kun at se på 4 forsikringsselskaber, som udgør ca. 50 % af markedet 

(Tryg, Topdanmark, Codan og Alm. Brand)
141

.  
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Såfremt de 594 mio. kr. ikke gik tabt, er der flere muligheder, som selskaberne kunne benytte 

pengene til. De kunne sænke prisen for deres nuværende forsikringer, så alle kunder kunne spare ca. 

1.500 pr hustand om året. På denne måde kunne det enten lokke flere mulige kunder til deres 

selskab. En anden positiv konsekvens kunne være, at kunderne havde større incitament til at udvide 

deres forsikringer, så deres budget stadig var den samme. Endvidere kunne forsikringsselskabet 

benytte de mange millioner kroner på at udvide deres forretning, således kunne de tilbyde deres 

kunder nye forsikringer, hvilket også ville skabe nye arbejdspladser. Disse positive senarier kunne 

sandsynligvis skabe  mere indkomst på længere sigt.  

Codan Forsikringss samlede omsætning er på 15.045.000.000, hvilket betyder at deres bøde på 4 % 

vil være på 601.800.000 kr
142

. Alm. Brand forsikrings samlede omsætning er på 592.000.000
143

 i 

2018, hvorved en bøde ville blive op til 23.680.000 kr. Hos Topdanmark forsikring er den samlede 

omsætning på 2017 17.301.000.000
144

, hvilket vil medføre en bøde på 692.040.000kr. Tryg 

forsikrings omsætning er 17.963.000.000, hvilket medfører en bøde på 71.520.000. 

Det er oplyst i Finanstilsynet rapport, at selskaberne har en afdeling med 2-5 medarbejdere som 

foretager undersøgelser om svindel og observation
145

. Ved at fordoble det antal medarbejdere vil 

virksomheden, alt andet lige, kunne opdage mere svindel. En gennemsnitslig medarbejder i et 

forsikringsselskab tjener 37.965 kr. om måneden
146

. Såfremt 4 selskaber skal ansætte 5 nye hver, vil 

det i alt koste 9.111.600 kr. om året.    

Såfremt forsikringsselskaberne begynder at lagre de informationer, som vedrører deres kunder og 

ansætter arbejdstagere til at observere flere af deres kunder, vel vidende om konsekvenserne, er det 

sandsynligt, at selskaberne kan påtage sig en bøde i denne forbindelse. I værste tilfælde kan de blive 

pålagt en bøde på 4 % af deres årlige omkostning, hvilket nu vil blive anvendt som en ulempe.  

Såfremt der tages udgangspunkt i det bødeniveau som det franske datatilsyn gav Google (se juridisk 

afsnit), vil bøden være ca. 7,5 gange mindre end de 4 %. Den franske situation kan sammenlignes 

med denne forsikringssituation, eftersom der ikke gives samtykke til overvågning og lagring af 

personoplysninger i dette tilfælde. Nedenfor i tabellen, kan de målbare fordele og ulemper ses.   

Cost-benefit 

                                                 
142

 Codans årsregnskab fra 2018, side 22 
143

 Alm. Brand forsikrings årsregnskab 2018, side 19 
144

 Topdanmark forsikrings årsregnskab 2018, side 73 
145

 Finanstilsynet ”Undersøgelse af forsikringsselskabers efterforskning ved personskadesager”, side 9.  
146

 Jobindex, ”Tjek din løn” 



Joy Thomsen Copenhagen Business School Juridisk vejleder: Max 

Speciale 2019 Cand.Merc.Jur Økonomisk vejleder: Nicolaj    

Side 60 af 81 

 

Markedsandel: 50 % 50 % 

Fordele: 

Mere indkomst 297.000.000 297.000.000 

Ulemper: 

Ekstra arbejdskraft  - 9.111.600 - 9.111.600 

 Bøde på 4 % Nedsat bøde 

Bøde – Codan -601.800.000 - 80.240.000 

Bøde – Tryg -718.520.000 - 95.802.666 

Bøde – Alm. Bandt -23.680.000 - 3.157.333 

Bøde - Topdanmark -692.040.000 - 92.272.000 

I alt 

Samlet tab/gevinst -1.748.151.600 16.416.401 

Ud fra ovenstående tabel, kan det udledes at, såfremt forsikringsselskaberne vælger at benytte 

dobbelt så mange ressourcer på at lagre og observere deres kunder og bødeniveauet ligger på 

samme niveau som i den franske afgørelse, vil det stadig kunne svare sig at overvåge og lagre 

personoplysninger. I tilfældet af, at alle selskaberne ville få den maximale bøde på 4 %, ville det 

ikke kunne svare sig for selskabet at overtræde reglerne. Såfremt bødeniveauet var det sammen som 

i den franske afgørelse mod Google, ville det kunne svare sig for forsikringsselskaberne at se bort 

fra de gældende regler.  

I ovenstående analyse, er der ikke taget højde for konkurrence på forsikringsmarkedet. Det betyder, 

at hvis ikke alle forsikringsselskaber benytter denne strategi, kan det forekomme, at kunderne ikke 

vil acceptere overskridelse af deres privatliv, hvilket kan medføre at kunden skifter 

forsikringsselskab. På den anden side, så giver det kunderne en mere reel pris, hvorved selskabet 

kan give en mere fair og rimelig behandling til alle deres kunder.  

Opsummering  

I den økonomiske analyse er der taget højde for, hvilken nytte forsikringskunderne har af deres 

forsikringsaftale, hvilken prisfastsættelse en forsikring skal sættes til, kundernes adfærd i 

forsikringsforhold, herunder deres risikovilje og deres skjulte viden, samt handlinger.  

 Det blev belyst, at forsikringstagernes nytte og gevinst af deres forsikringsaftaler var højere, hvis 

kunderne valgte at snyde ved at tillægge mere på deres erstatning, end hvad de var berettiget. Ved at 
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observere deres handlinger og tjekke op på deres skader uden restriktioner, vil sandsynligheden for 

at blive opdaget stige. Endvidere vil forsikringstagere, som blev opdaget, blive tillagt sanktioner, 

hvilket giver forsikringstagerne incitament til kun at indberette, hvad der er berettiget, eftersom 

nytten og gevinsten nu er højere ved denne strategi.  

Det blev endvidere også konkluderet ud fra kundernes nyttefunktioner, at kunderne er mere 

risikosøgende nu, hvorimod forbrugerne ville være risikoaverse i det tilfælde at 

forsikringsselskaberne begyndte at overvåge og lagre alle kundernes personoplysninger.  

Når forsikringsselskaberne skal prisfastsætte deres forsikringer, tages for højde for forbrugernes 

valg. I henhold til forbrugernes præferencer, vælger de ofte det samme. Det vil sige, at såfremt en 

kunde har været på flere eksotiske rejser, betyder det, at kunden er mere tilbøjelig til at vælge dette 

igen, frem for en charterrejse. Denne information kan selskaberne benytte til at udregne 

sandsynlighed for visse skader eller sygdomme. Yderligere kunne det anslås, at kundens 

indkomstforhold ikke har en sammenhæng med stigningen i antallet af forsikringssvindelssager, 

men tværtimod er det endowmenteffekten, som kan være med til at præge stigningen. Denne effekt 

viser sig ved, at kunderne føler, at deres forsikring er mere værd og tillægger den mere værdi efter 

de har betalt, hvorfor de nu vil have mere erstatning udbetalt. Dernæst kunne det konstateres, at ved 

at gruppere forsikringskunderne i forskellige (risiko-)kategorier, er det muligt at tilbyde forskellige 

priser. På denne måde, er det muligt at påvirke endowmenteffekten, idet der bliver skræddersyet en 

aftale specielt til en risikogruppe.  

Yderligere kunne det konstateres, at det største problem med at forebygge forsikringssvindel, er 

kundernes skjulte viden og handling. De skjulte handlinger ville kunne undgås ved konstant 

observation, idet kundens frygt for at blive opdaget ville være større, end deres incitament til at få 

udbetalt en større erstatning.  
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Kap 4 – Integreret analyse  

Imens der i den juridiske analyse blev fastslået, hvilke gældende regler der kommer i anvendelse, 

når forsikringsselskaber behandler deres kunders personoplysninger og hvordan de grundlæggende 

behandlingsprincipper skal fortolkes, fastlog den økonomiske analyse, at lovens begrænsninger kan 

have indflydelse på det stigende antal af forsikringssvindelssager og hvilke metoder der kan 

benyttes for at forhindre bedrageri.   

Ud fra de to ovenstående analyser, ses det nu, at der forekommer en interessekonflikt mellem 

gældende ret og de økonomiske problemstillinger. Den juridiske tilstand kan derved siges at 

begrænse forebyggelse mod forsikringssvindel. Idet der er nogle obligatoriske retsregler, som ikke 

kan tilsidesættes, kan et selskab i stedet vurdere sine egne standardregler. Det har været en 

vurderingssag indtil videre, når der skulle tages højde for, om en persondata måtte lagres eller ej. 

Problematikken ved dette er, at forsikringsselskabet ikke altid på daværende tidspunkt er klar over, 

om denne information er relevant eller ej. Såfremt et selskab kontant følger 

dataminimeringsprincippet, gøres det samtidig svært for forsikringsselskabet at bevise den 

usædvanlige adfærd, idet der konkret ikke kan påvises en kriminel handling. Samtidig viste den 

økonomiske analyse, at såfremt selskaberne observerer og lagrer en masse oplysninger om kunden, 

kan der lettere findes bevis for overtrædelse af forsikringsaftalen samt loven.  

Ved at ændre egne strategier og procedurer har forsikringsselskabet mulighed for at optimere 

forebyggelsen mod forsikringssvindel og samtidig overholde gældende regler.  

Der vil i dette afsnit blive vurderet, hvad der skal til, for at forbrugerne kan få tillid til, at 

forsikringsselskaberne ikke misbruger kundernes persondata.   Endvidere vil det blive vurderet, om 

selskabernes oplysningspligt er positiv eller negativ. Yderligere vil det blive analyseret, om deres 

interne forsikringsaftale kan optimeres, således at både forsikringsselskabet og deres 

forsikringstager bliver stillet bedre. Ved at benytte teorien om efficient teorien og Coase-

termometeret kan denne vigtige problemstilling blive analyseret i dybden.  

I alle vurderinger og analyser i nedenstående afsnit vil der både blive set på de fordele og de 

konsekvenser, det kan have at ændre i forsikringsselskabernes datastrategi.   
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Forbrugernes påvirkning på markedet 

I takt med at den nye databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov er blevet etableret, er 

forbrugerne også blevet mere bevidst om deres rettigheder. Dette har medført, at der i 2018 blev 

anmeldt over 1.500 sager til datatilsynet om brud på virksomheders datasikkerhed
147

. Selvom der 

ikke dags dato er offentliggjort nogle databrud mod forsikringsselskaber, så påvirker alle disse 

sikkerhedsbrud også forsikringsselskaberne. Eftersom alle forbrugere må antages at agere rationelt, 

er det naturligt, at en forbruger bliver mere varsom med at uddele sine persondata, når 

vedkommende bliver bevist om disse sikkerhedsbrud og dets konsekvenser.  

Såfremt en forbruger bliver bevidst om de konsekvenser, der forekommer ved sikkerhedsbrud, kan 

det påvirke personen til at være ekstra forsigtig og opfordre  pårørende til at agere forsigtigt. I så 

fald de pårørende begynder at agere mere varsomt og kun giver de minimum antal 

personoplysninger videre til virksomheder, kan det skabe en adfærd, hvor flere og flere forbrugere 

bliver mindre villige til at afgive deres informationer. Dette adfærdsmønster kaldes Herd Behavior 

og opstår i den situation, hvor en forbrugers adfærd påvirkes til at agere på samme måde som andre 

forbrugere
148

. Selvom det ikke er offentliggjort , at der har været sikkerhedsbrud på 

forsikringsselskaberne, så kan denne smittende adfærd føre til at denne information ikke bliver taget 

med i betragtningen. Som ringe i vandet kan denne adfærd hurtigt sprede sig i de sociale medier. 

Selv de forbrugere som allerede er kunder hos et forsikringsselskab, kan få bedt om at slette alle 

deres oplysninger. I en sådan situation kan forsikringsselskaberne blot sætte disse typer kunder i en 

højere risikogruppe, hvor prisen på deres forsikringer er højere, end de er for andre kundegrupper. 

Denne situation illustrere, at Herd Behavior kan medføre, at sekventiel beslutningstagen leder til et 

tilfælde, som er uønsket for forbrugernes interesse
149

.  En højere pris på forbrugernes forsikringer, 

kan medføre, at de skifter forsikringsselskab jf. mere-er-bedre-princippet
150

.  Eftersom 

forsikringsbranchen prøver at bekæmpe forsikringssvindel, kan det forekomme, at alle 

forsikringsselskaberne vil øge prisen på forsikringerne. Forbrugernes adfærd er nu vendt fra rationel 

til irrationel, grundet en opstået gruppeadfærd. Det enkelte individ ville måske aldrig have taget 
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disse beslutninger på egen hånd, såfremt vedkommende ikke kendte til de andre forbrugers 

adfærd
151

.   

For at vende denne adfærdssituation til forsikringsselskabernes fordel, skal selskaberne finde en 

måde at signalere, at deres datasystemer og processer er sikre. Et eksempel herpå, kan være sikker 

e-mail
152

. Ved at promovere til offentligheden, at al deres kundekontakt sker via mails der er 

krypteret og uigennemtrængelige, kan de skabe tillid til forbrugerne og dokumentere, at deres 

systemer er sikre. Endvidere kan de markedsføre sig med, at der blandt deres medarbejdere er 

persondataspecialister.  

Yderligere kan de få en tredjepart til at udtale sig om deres datasikkerhed. Eksempelvis vil en 

udtalelse fra datatilsynet være betryggende. Idet et forsikringsselskab prøver at forebygge 

forsikringssvindel ved at lagre personoplysninger, er det svært for en kunde at vide, hvilke 

oplysninger der er registreret. Ved at signalere, at deres kunders personoplysninger vil være sikre og 

derved skille sig ud fra andre virksomheder, kan selskabet vise en række egenskaber, som får 

selskabet til at skille sig positivt ud, hvilket ellers ville være svært for forbrugerne selv at finde
153

. 

I det tilfælde at et forsikringsselskab kan overbevise nogle forbrugere om, at deres systemer og 

procedurer er sikre, kan dette medvirke til at skabe en ny og positiv Herd Behavior. Yderligere vil 

det være lettere for selskaberne at finde de kundetyper som har tendens til at svindle. En kunde, som 

ikke vil afgive informationer, vil nu lettere blive bemærket, eftersom de kunder, som ikke har noget 

at skjule, ikke burde have noget imod at afgive personoplysninger.   

Forsikringsselskabets oplysningspligt 

Den nye databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov har til formål at beskytte fysiske 

personers personoplysninger, samt har den registrerede person ret til at vide, hvilke oplysninger der 

er registreret og hvad disse bliver anvendt til m.m. Dette medfører endvidere, at virksomheder 

gennemsigtigt skal oplyse deres kunder om disse informationer
154

.  

Når der foreligger en oplysningspligt, som der gør i forsikringsselskabers situation, skal den 

oplysning som selskabet oplyser, kunne verificeres
155

. Det vil sige, at såfremt et forsikringsselskab i 

deres datapolitik eller i forsikringsaftalen skriver, at kundens oplysninger er indsamlet med henblik 
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på at beregne forsikringstilbud eller til at beregne erstatning, må selskabet ikke benytte disse 

informationer til andet. Yderligere skal selskabet kunne dokumentere overfor kunden, at 

oplysningerne kun benyttes til dette formål. Når forsikringsselskaberne er pålagt denne 

oplysningspligt, er det derfor vigtigt, at selskabet begrænser sig til at de oplysninger, som kan 

verificeres
156

.  

Idet forsikringsselskaber benytter deres kunders oplysninger til både at lave tilbud, fakturere, have 

kundekontakt, udregne erstatning, efterforske svindel osv.
157

 er det svært at afgøre helt præcist 

under aftaleindgåelse, hvilke personoplysninger de anvender og til hvad. Det er yderligere også 

ressourcekrævende, hvis et selskab skulle kontakte kunden hver gang selskabet foretager en ny 

proces. Forsikringsselskabernes incitament til at lagre de fleste af kundernes personoplysninger er 

stor, idet en ny proces, eksempelvis udregning af erstatning, vil være lettere og hurtigere, såfremt 

personoplysningerne allerede var indhentet.   

Oplyser selskaberne derimod, at de indsamler personoplysninger på baggrund af en legitim 

interesse, kan denne brede betegnelse favne alle processerne
158

. I tilfælde af at en kunde vil have 

indsigt i sin journal, kan kunden ikke efterfølgende sagsøge dem for brud på ulovlig indsamling, 

idet selskabet har oplyst deres behandlingsgrundlag for at kunne lagre alle almindelige 

personoplysninger. Havde selskabet kun oplyst kunden om indsamling af begrænset antal 

personoplysninger, ville kunden kunne lægge sag an mod selskabet for ulovlig indsamling. Udfra 

disse formodninger kan det konkluderes, at forsikringsselskaberne altid vil have interesse i at oplyse 

kunden i, hvilke personoplysninger, de indsamler
159

. Dette er begrundet med, at selskabets 

dataindsamling kan dokumenteres ved et tilsyn af datatilsynet. På denne måde kan et 

forsikringsselskab ikke hemmeligholde deres dataindsamlinger og lagringer af persondata, hvorfor 

det vil være mest efficient at oplyse kunden om deres dataprocedurer.  

En strategi, som et forsikringsselskab kunne anvende, er at indsamle alle de personoplysninger 

(både almindelige og følsomme) der skal til, for at udføre de nævnte processer ovenfor og arkivere 

dem, således det kun er en bestemt afdeling, som kan få adgang. Således vil selskabet kun benytte 

de almindelige personoplysninger til de månedslige faktureringer eller kundekontakt. Til gengæld 
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vil selskabet kunne tilbyde en kundefordel, eksempelvis i form af døgnservice eller hurtigere 

behandlingstid. Ved at indgå en sådan aftale vil parterne kunne skabe en god relation, hvor begge 

parter kan få en gevinst.  

Forsikringsselskabers oplysningspligt kan derfor både være en fordel og ulempe. Denne pligt 

tvinger selskaberne til at opyse, hvor mange personoplysninger, de lagrer og hvad de anvender dem 

til, hvorfor dette kan begrænse deres efterforskning og afsløring af bedrageri. På den anden side, 

skaber gennemsigtigheden også mere tillid til kunderne og gennemsigtighed kan derved opleves 

som god kundeservice.  

Den efficiente forbedring 

Eftersom forsikringsselskaberne ikke kan ændre på blandt andet databeskyttelsesforordningen og 

tv-overvågningsloven, idet der er nogle obligatoriske regler som alle skal følge, er det op til de 

enkelte forsikringsselskaber at opstille nogle retningslinjer. Idet forsikringssvindel er et omfattende 

problem for de fleste selskaber, kan dette indikere, at det er brancheorganisationen Pension & 

Forsikring, som skal sætte disse retningslinjer, således alle selskaber kan få stoppet denne adfærd.  

Det er tidligere blevet nævnt, at de to mest gængse betalingsmidler, der bliver brugt, når der skal 

udarbejdes et forsikringstilbud er penge og persondata. På den ene side kan selskabet kræve en høj 

pris for forsikringen. På den måde kan de sikre, at deres tab kan mindskes i tilfælde af bedrageri. På 

den anden side kan selskabet kræve flere personoplysninger løbende, så kunden ikke kan begå 

svindel uden at blive opdaget. Dette er imidlertid kun en Kaldor-Hicks efficient løsning. Kaldor-

Hicks kriteriet er karakteriseret ved, at den ene parts nytte (forsikringsselskabet), ikke kan blive 

højere ved en anden handling. Teoretisk skal den ene parts nytte være så stor, at den kan 

kompensere den anden parts manglende nytte
160

. I henhold til dette kriterium er det således ikke 

fordelingen af nytten/godet, der er vigtigt, men at mængden af nytten/godet i alt er størst.  

I den økonomiske analyse viste det sig, at denne løsning ikke fungerer i praksis. Prisen på en 

forsikring er i dag allerede høj, hvorfor forbrugernes retfærdighedsfølelse får dem til at ændre 

adfærd, således at de vil have mere ud af deres dyre forsikringer, hvilket kan medføre bedrageri. I 

praksis vil forbrugerne derved aldrig kunne acceptere en sådan ordning. Omvendt set, vil 

forsikringsselskaberne endvidere ikke acceptere at sænke prisen og dække alle de ulykker, som 
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kunderne kunne have. Dette vil medføre, at kunderne ikke længere vil agere varsomt, men 

tværtimod være mere risikovillige jf. afsnit om kundernes risikovillighed.   

Den mest efficiente løsning vil derfor være at stille begge parter så godt, at ingen af parterne har 

incitament til at omfordele ressourcerne. I nedenstående figur er det illustreret at den samlede nytte 

(Kaldor-Hicks løsningen) er den funktion som går gennem punkt 1, 2 og 3, hvor 

forsikringsselskabet helst vil have, at forsikringstilbuddet er i punkt 1, hvorimod forbrugeren 

præfererer, at tilbuddet skal være i punkt 3. En Pareto-løsning ville derved være, at 

forsikringstilbuddet skulle være i punkt 2, eftersom parterne her vil stå lige godt.  

 

Figur 7 - Kaldor Hicks og Pareto optimering 

En Pareto-optimal situation er kendetegnet ved, at situationen ikke kan blive bedre for nogle af 

parterne, uden at det bliver dårligere for den anden part
161

. Herved vil en sådan situation være den 

mest efficiente for både forsikringsvirksomheden og for forsikringstagerne.  

Parternes efficiente strategi 

Når et selskab skal udarbejde til tilbud til en forbruger er der de obligatoriske regler, der skal 

overholdes, nemlig gældende ret, som selskabet og forbrugeren ikke kan forhandle om. Det vil sige, 

at det ikke kan diskuteres, hvorvidt der kan begås bedrageri fra forbrugerens side, eller hvorvidt 

selskabet kan hemmeligholde forbrugerens personoplysninger. Det betyder, at det kun er selskabets 

egne standardregler som kan forhandles
162

.   

For at undgå forsikringssvindel er selskabet nødsaget til at indarbejde nogle standardregler, der kan 

forhindre kunderne i at begå svindel.  Eksempelvis kan omfanget af dokumentation af tabet 

                                                 
161

 Eide og Stavang, 2008, side 97 
162

 Baird, D. G., Gertner, R. H., and R. Picker, 1998, side 147 



Joy Thomsen Copenhagen Business School Juridisk vejleder: Max 

Speciale 2019 Cand.Merc.Jur Økonomisk vejleder: Nicolaj    

Side 68 af 81 

 

reguleres, eller en regel om bortvisning ved mistanke kan indføres. Der er flere måder/ regler der 

kan indarbejdes i en forsikringsaftale. Ved at vurdere hvilke standardregler, selskabet skal benytte 

sig af, kan det diskuteres, om disse regler kan påvirke kundens informationer.  

Ved at have standardregler, som eksempelvis en standardpris eller nogle standardoplysninger, som 

forbrugeren skal opgive for at kunne være kunde, er det svært for selskabet at afgøre, hvilke kunder 

som har tendens til at begå svindel. Såfremt bedragerne og de ærlige kunder har samme præferencer 

og selv vælger at opgive deres informationer, kan selskabet ikke længere vurdere ud fra dette, hvem 

der har størst tendens til at svindle. Det betyder samtidig, at de ærlige kunder betaler for meget, 

imens bedragerne betaler for lidt i forsikring.  

Denne situation kan sammenlignes med det klassiske eksempel Fangernes Dilemma. Ingen af 

parterne har incitament til at samarbejde, men på den anden side, så er samarbejdet nødvendigt for 

at opnå et efficient resultat
163

. Dette princip bygger på gensidig tillid, i det tilfælde, at den efficiente 

løsning skal være realistisk.  

I nedenstående tabel er illustreret forsikringssvindelssituation. Der er taget udgangspunkt i dags 

dato, hvilket betyder, at såfremt ingen af parterne vil samarbejde er begge i status kvo, hvorfor de 

hverken taber eller vinder noget (0;0).  

I det tilfælde, at forsikringsselskaberne bliver compliance på databeskyttelsesområdet og kunderne 

ikke deler deres personoplysninger, medfører dette, at de ikke kan lagre de oplysninger, som er med 

til at afsløre bedragerne, samt at kunderne kan begå mere svindel (1.700 ; -200.000.000).  

Såfremt forsikringsselskabet lagrer alle observerede persondata om deres kunder vil de, ud over at 

afsløre alle svindlerne, også kunne påstå, at nogle af de ærlige kunder ikke skal have lige så meget i 

erstatning som berettiget (-500 ; 600.000.000).  

I tilfældet af at kunderne frivilligt deler deres personoplysninger og forsikringsselskabet ikke 

observerer kunderne, kan det medføre, at der ikke foregår svindel, som indebærer, at prisen på 

forsikringerne falder (1.600 ; 594.000.000). Ved at begge parter samarbejder, kan de opnå en 

Pareto optimal løsning.      
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Forsikringsselskabet 

Overholder loven Overvåger kunder 

Kunde 

Deler oplysninger 1.600 ; 594.000.000 -500 ; 600.000.000 

Deler ikke oplysninger 1.700 ; -200.000.000 0 , 0 

 

Ved at benytte Coase forhandlingsteori, kan det måske føre til denne Pareto optimale situation. 

Coase teori omhandler, at parterne vil få et bedre udfald og en mere efficient løsning ved at 

forhandle og samarbejde med hinanden. For at kunne anvende denne teori er der to betingelser, som 

skal være opfyldt.  

Den første betingelse er, at transaktionsomkostningerne skal være lave. Disse 

transaktionsomkostninger kan yderligere inddeles i søgeomkostninger, forhandlingsomkostninger 

og kontrolomkostninger
164

. De søgeomkostninger, som eksempelvis kan forekomme, er de 

rettigheder og forpligtelser, der skal overholdes i henhold til databeskyttelsesloven, 

forsikringsaftaleloven, straffeloven osv. Endvidere skal selskabet benytte ressourcer til at finde ud 

af, om det kan betale sig at foretage sig en forhandling. Dette kræver omkostninger, som skal 

honorere jurister og økonomer, som skal sidde og beregne disse faktorer. Hertil kan det diskuteres, 

hvorvidt et par eksperter indenfor dette område er store omkostninger, såfremt det tilgodeser hele 

forsikringsbranchen. Dette taler for, at omkostningerne er lave, idet beregningerne og datastrategien 

kunne være den samme for samtlige forsikringsselskaber.  

Endvidere kan det diskuteres, hvorvidt forhandlingsomkostningerne ville være lave eller høje. På 

den ene side kan der argumenteres for, at omkostningerne vil være høje.  Eftersom forsikringerne 

berører mange kunder og såfremt der skal laves en specialaftale med hver en kunde, vil det hurtigt 

medføre store omkostninger. På den anden side foregår alt kontakt alligevel via telefon og mails, 

hvorfor transporten ikke ville være et problem. I tilfældet af, at en kunde vil have et tilbud på en 

forsikring, opstår situationen ofte, at kunden kontakter selskabet for at opnå den billigste pris eller 

såfremt kunden har nogle præferencer til, hvad forsikringen skal dække. 

Forhandlingsomkostningerne kan derfor konstateres at være store, men ikke meget større end de 

forhandlingsomkostninger, der allerede er i dag. Dernæst kan også argumenteres for, at de 
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kontrolforanstaltninger, der er i dag, kunne benyttes til at forhandle med kunderne, således at 

ressourcerne blev allokeret rundt og skulle forebygge tabet i stedet for at blive benyttet til retssager. 

Yderligere kan det argumenteres for, at de kontrolomkostninger som selskabet allerede har, vil blive 

mindre, eftersom kunderne ikke vil have et lige så stort incitament til at begå bedrageri, når 

forsikringspræmien er blevet lavere. På denne måde skal selskabet benytte færre ressourcer på at 

kontrollere, om kunderne foretager sig risikovillige beslutninger.  

En anden betingelse for, at en forhandling mellem parterne vil kunne fungere, er, at 

ejendomsrettighederne skal være velspecificeret
165

. Således som retsstillingen er i dag, kan 

forsikringsselskaberne blive pålagt en sanktion i tilfældet af, at de ikke behandler deres kunders 

personoplysninger korrekt. Ligeledes kan kunderne blive sanktioneret for at begå 

forsikringssvindel. Det betyder at denne betingelse er opfyldt, hvorfor en forhandling mellem 

parterne vil kunne føre til en mere efficient aftale end den oprindelige tildeling.  

Såfremt det antages, at transaktionsomkostninger er lave, som nævnt ovenfor, vil selskabet kunne 

tilbyde kunderne en billigere forsikring, såfremt kunderne giver samtykke til, at selskabet må 

benytte flere af deres personoplysninger. Dette vil under disse omstændigheder være en pareto 

forbedring.  

Sammenfatning  

I det integrerede afsnit blev det belyst, at forbrugerne påvirker hinanden til at tage en beslutning, 

som de ikke nødvendigvis ville have taget, såfremt vedkommende ikke vidste, at de andre 

forbrugere havde taget det valg. Adfærden Herd Behavior har derfor skabt en tendens til, at 

forbrugerne ikke er villige til at afgive deres persondata til virksomheder, grundet flere 

virksomheders sikkerhedsbrud. For at vende denne negative adfærd til en positiv, bør 

forsikringsselskaberne kunne dokumentere over for forbrugerne, at deres systemer og processer er 

sikre og samtidig få en tredje, uafhængig part til at udtale sig om selskabets 

sikkerhedsforanstaltninger.  

Endvidere blev det diskuteret, hvordan oplysningspligten påvirker selskabernes datastrategi. Idet 

selskaberne er underlagt reglerne om at skulle oplyse, hvilke persondata selskabet benytter og 

hvordan de bliver anvendt, kan selskaberne ikke nu ikke lagre uanede mængder data uden kundens 

viden eller accept. Såfremt forsikringsselskaberne overholder denne pligt, kan det skabe tillid til 
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kunderne, idet kunderne altid præcis ved, hvilke persondata der ligger i selskabernes systemer og at 

de ikke bliver misbrugt.   

Eftersom der er så mange kunder hos et forsikringsselskab, er det svært at finde en situation, hvor 

der ikke kan forekomme flere forbedringer. Dog vi disse udgifter kunne betale sig, idet 

omkostningen ved at forebygge kriminalitet er mere efficient, end at prøve at få pengene igen. I 

dette tilfælde er der kun opnået en pareto forbedring og ikke en pareto-optimal situation. Dette som 

følge af, at det ikke havde været nødvendigt med de ærlige kunders persondata, eftersom disse 

kunder ikke ville begå bedrageri alligevel.   
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Perspektivering  

Det er i dette speciale blevet belyst, at forsikringsselskaberne kan få adgang til stort set alle de 

oplysninger, de vil om deres kunder, såfremt de udformer et legitimt formål. Spørgsmålet er 

således, hvad der forstås ved et legitimt formål. Der kan argumenteres for, at størstedelen af et 

legitimt formål vedrører dataetik. På den ene side vil ingen forsikringstagere snydes for at betale 

mindre, hvis det er muligt. Derfor kan mange kunder godt følge holdningen om, at 

forsikringsselskaber skal have mulighed for at lagre persondata, såfremt deres it-systemer er 

optimalt sikret. Det er endvidere også blevet nemt at kunne få adgang til personers data, enten ved 

IOT, sociale medier, menneskelige observationer, kontobevægelser osv. Et forsikringsselskab vil 

kunne argumentere for, hvorfor de har brug for kundens samtykke til at få adgang til 

sundhedsplatformen eller deres konto. De kan benytte argumentet om, at kunden vil kunne få en 

billigere forsikring, og at de kan forhindre forsikringssvindel med disse oplysninger.  

På den anden side er overvågning og lagring af disse oplysning utrolig indgribende i de enkeltes liv. 

Det er ikke kun inden for forsikringsbranchen, dette er et problem. Det kunne ligeledes forekomme 

ved offentlige ydelser, hvor kommuner kan overvåge kontanthjælpemodtagere eller 

førtidspensionister. De fleste folk har nok oplevet at blive henvist videre til en speciallæge eller 

hospital, hvor det første, de spørger om, er ”hvad kan vi gøre for dig i dag?”. Efter den nye 

sundhedsplatform har det været muligt for lægerne at se patientens journal, hvorfor det ikke bør 

være nødvendigt at spørge til en patients symptomer igen. Et sådan tilfælde taler for, at 

datapolitikken indenfor sundhedsplatformen også bør reguleres.  

I ekstreme tilfælde kunne det tænkes, at persondata om menneskers DNA kunne bruges til kemisk 

krigsførelse. Som det også blev nævnt i afhandlingen, kan overvågning og indsamling af persondata 

medføre ændring i adfærden.   

Når en privat virksomhed skal udvikle en datastrategi, bør de derfor, ud over at overholde gældende 

regler, få en gennemsigtig datapolitik, således alle helt præcist ved, hvilke oplysninger der bliver 

indsamlet. Yderligere bør private virksomheder spørge sig selv: ville jeg acceptere disse vilkår som 

forbruger? Kan en virksomhed opnå disse mål, vil det samtidigkunne skabe  gensidig tillid mellem 

forsikringsselskab og forsikringstager og kan være en forretningsfordel, der kan lægges vægt på 

(blandt andet i markedsføring).    
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Konklusion 

I denne afhandling er problemstillingen vedrørende behandling af data og forsikringssvindel blevet 

behandlet ved hjælp af retsdogmatisk, adfærdsøkonomisk og retsøkonomisk analyse. Efter flere 

analyser af enkelte faktorer, som spiller en rolle i en datastrategi, kan grundlaget for en samlet 

datastrategi nu afsløres.  

Den nuværende retsstilling kommer til udtryk i strategien, idet forsikringsselskabet skal vurdere 

hver enkelt persondata, de får oplyst eller indsamler. Selskabet skal tydeligt forklare hvilket 

behandlingsgrundlag de anvender. Såfremt de benytter sig af legitim interesse, skal selskabet 

igennem en vurdering af om behandlingen er nødvendig, hvilket formål der ligger til grund og hertil 

en interesseafvejning af selskabets og kundens rettigheder, samt interesser.  Endvidere skal de 

udvikle et system hvorpå de forskellige personoplysninger fra en kunde kan slettes løbende. Dette 

argumenteres med, at der er forskellige opbevaringsfrister og slettefrister for hvert enkelt 

persondata. Såfremt selskabet ønsker at opbevare følsomme oplysninger i længere tid, skal de enten 

have en kraftig mistanke om svindel; ellers skal de have kundens frivillige samtykke.  

Når selskabet skal udregne et forsikringstilbud til kunden, bør de yderligere tage højde for, hvor 

villig kunden er til at afgive personoplysninger. Selskabet bør afveje, hvor risikovillig 

vedkommende er og hvor meget persondata kunden vil afgive. På denne måde kan en kunde, som 

giver samtykke til behandling af mere persondata, få en billigere forsikring end en kunde, som ikke 

er villig til at give persondata. Ved at benytte denne prisstrategi, kan selskabet lettere inddele 

kunderne i kategorier efter risikovillighed og hvor stor sandsynlighed der er, for at kunden vil begå 

svindel. Herved vil de ærlige kunder kunne få en billigere forsikring, end de kunder der 

adfærdsmæssigt er i større risiko for at ville begå bedrageri.  

Yderligere bør forsikringsselskabet offentligt kunne dokumentere deres sikkerhedsniveau på deres 

systemer og procedurer. Enten ved at teste systemerne eller ved vurderinger, foretaget af en tredje 

og uafhængig part. Ved at gøre dette kan skabe en tillid til forbrugerne, hvorved der kan skabes en 

adfærd, der får forbrugerne til frivilligt at afgive mere persondata til fordel for en billigere 

forsikring. Dette kan forhåbentligt føre til en positiv Herd Behavior.  

Ved at give kunderne incitament til frivilligt at afgive persondata til fordel for billigere forsikringer, 

kan dette medføre en mindskelse af kundernes skjulte handlinger. Hertil skal det nævnes, at skjulte 
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handlinger aldrig vil kunne stoppes helt og aldeles, idet kunden vil føle, at vedkommende skal have 

mere ud af forsikringen, end de andre kunder.    
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 Hvidvaskningsloven - Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering 

af terrorisme – LOV nr 651 af 08/06/2017 

 

 Straffeloven - LBK nr 1156 af 20/09/2018, Bekendtgørelse af straffeloven - jf. 

lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 

1402 af 5. december 2017, § 1 i lov nr. 1680 af 26. december 2017, § 1 i lov nr. 140 af 28. 

februar 2018, lov nr. 141 af 28. februar 2018, lov nr. 257 af 10. april 2018, § 21 i lov nr. 309 

af 25. april 2018, lov nr. 358 af 29. april 2018, § 6 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, lov nr. 711 

af 8. juni 2018, § 1 i lov nr. 715 af 8. juni 2018, lov nr. 717 af 8. juni 2018 og lov nr. 718 af 

8. juni 2018. 
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Artikler:  

 Alm Brand "Svindel" 

https://www.almbrand.dk/kundeservice/generel-information/svindel/ 

 

 Berlingske, Kailay og Olsen - 2019 "Opdigtede tyverier og iscenesatte ulykker: 

forsikringsselskaber opdager langt mere svindel" 

https://www.berlingske.dk/dine-penge/opdigtede-tyverier-og-iscenesatte-ulykker-

forsikringsselskaber-opdager  

 

 Berlinske, Sixhøj – 2015 ”Jeg spiser sundt og ryger ikke – stil mig en rabat” 

https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/jeg-spiser-sundt-og-ryger-ikke-stik-mig-en-rabat 

 

 Computerworld, Jensen, Dan - 2019 "Datatilsynet har endnu ikke politianmeldt en eneste for 

GDPR-brud" 

https://www.computerworld.dk/art/246363/datatilsynet-har-endnu-ikke-politianmeldt-en-

eneste-for-gdpr-brud  

 

 Danmarks domstole – 2013, ”Vejledning om sikker e-mail, certifikatløsningen” 

https://www.domstol.dk/Hilleroed/Documents/E-

mail%20og%20certifikatmodellen/Vejledning%20om%20certifikatmodellen%20-

%20sikker%20e-mail.pdf  

 

 Danmarks Statistik 2017 "Indkomster for personer" 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=28214  

 Datatilsynet 2018 "Generelt om databeskyttelse" 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/ 

 

 DR, Jensen, Thomas – 2014 ” 3F efter brosammenstyrtning: Byggebranchen er blandt de 

allerfarligste” 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/3f-efter-brosammenstyrtning-byggebranchen-er-blandt-

de-allerfarligste  

 

 Erstatningsgruppen ”Problematisk at forsikringsselskaber overvåger kunderne” 

https://www.erstatningsgruppen.dk/artikler/problematisk-at-forsikringsselskaber-

overvaager-kunderne/  

 Europa-Kommissionen ” Hvad betyder »legitime interesser som grundlag«?” 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-

organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/what-does-grounds-

legitimate-interest-mean_da#referencer 

 European Data Protection Supervisor - 2017, “Assessing the necessity of measures that limit 

the fundamental right to the protection of personal data: A Toolkit” 

 

https://www.almbrand.dk/kundeservice/generel-information/svindel/
https://www.berlingske.dk/dine-penge/opdigtede-tyverier-og-iscenesatte-ulykker-forsikringsselskaber-opdager
https://www.berlingske.dk/dine-penge/opdigtede-tyverier-og-iscenesatte-ulykker-forsikringsselskaber-opdager
https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/jeg-spiser-sundt-og-ryger-ikke-stik-mig-en-rabat
https://www.computerworld.dk/art/246363/datatilsynet-har-endnu-ikke-politianmeldt-en-eneste-for-gdpr-brud
https://www.computerworld.dk/art/246363/datatilsynet-har-endnu-ikke-politianmeldt-en-eneste-for-gdpr-brud
https://www.domstol.dk/Hilleroed/Documents/E-mail%20og%20certifikatmodellen/Vejledning%20om%20certifikatmodellen%20-%20sikker%20e-mail.pdf
https://www.domstol.dk/Hilleroed/Documents/E-mail%20og%20certifikatmodellen/Vejledning%20om%20certifikatmodellen%20-%20sikker%20e-mail.pdf
https://www.domstol.dk/Hilleroed/Documents/E-mail%20og%20certifikatmodellen/Vejledning%20om%20certifikatmodellen%20-%20sikker%20e-mail.pdf
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=28214
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/3f-efter-brosammenstyrtning-byggebranchen-er-blandt-de-allerfarligste
https://www.dr.dk/nyheder/indland/3f-efter-brosammenstyrtning-byggebranchen-er-blandt-de-allerfarligste
https://www.erstatningsgruppen.dk/artikler/problematisk-at-forsikringsselskaber-overvaager-kunderne/
https://www.erstatningsgruppen.dk/artikler/problematisk-at-forsikringsselskaber-overvaager-kunderne/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/what-does-grounds-legitimate-interest-mean_da#referencer
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/what-does-grounds-legitimate-interest-mean_da#referencer
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/what-does-grounds-legitimate-interest-mean_da#referencer
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 Fagbladet3F, 2019 ”Pensionsselskabers overvågning af kunder gør folk syge” 

https://fagbladet3f.dk/artikel/pensionselskabers-overvaagning-af-kunder-goer-folk-syge 

 

 Finans - 2019 ” Google får GDPR-bøde på 50 mio euro i Frankrig” 

https://finans.dk/erhverv/ECE11139481/google-faar-gdprboede-paa-50-mio-euro-i-

frankrig/?ctxref=ext 

 

 Finans -  Kristensen, Mick - 2017 "Skader opdigtet: Forsikringssvindel for 530 mio. kr. 

afsløret" 

https://finans.dk/privatokonomi/ECE10055968/skader-opdigtes-forsikringssvindel-for-530-

mio-kr-afsloeret/?ctxref=ext  

 

 FindForsikring "Forsikringssvindeler mere udbredt end du tror!" 

https://www.findforsikring.dk/forsikringstips/forsikringssvindel-er-mere-udbredt-end-du-

tror/ 

 

 Forsikring & Pension ”Hvem er medlem?” 

https://www.forsikringogpension.dk/om-os/medlemskab/hvem-er-medlem/  

 

 Forsikring & Pension, 2018 "Forsikringssvindel bliver oftere opdaget" 

https://www.forsikringogpension.dk/nyheder/forsikringssvindel-bliver-oftere-opdaget/ 

 

 Forsikringsportalen.dk – 2015 ”Hvilke forsikringsselskaber er de største i DK”,  

https://www.forsikringsportalen.dk/forsikringsselskaber/20-stoerste-forsikringsselskaber/ 

 

 Future of Privacy Forum og NYMITY ”Processing Personal Data on the Basis of Legitimate 

Interests under the GDPR: Practical Cases”  

 

 GF Forsikring – 2019 "Beregn forsikring" 

https://www.gfforsikring.dk/beregn/gfforsikring 

 

 Investopedia, Phung Albert ” Behavioral Finance: Key Concepts - Herd Behavior” 

https://www.investopedia.com/university/behavioral_finance/behavioral8.asp 

 

 Jobindex – 2019 ”Tjek din løn” 

https://www.jobindex.dk/tjek-din-loen/forsikringsmedarbejder?lang=da 

 

 Netdoktor.dk – ”Piskesmæld (Whiplash)” 

https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/whiplash.htm 

 

https://fagbladet3f.dk/artikel/pensionselskabers-overvaagning-af-kunder-goer-folk-syge
https://finans.dk/erhverv/ECE11139481/google-faar-gdprboede-paa-50-mio-euro-i-frankrig/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE11139481/google-faar-gdprboede-paa-50-mio-euro-i-frankrig/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE10055968/skader-opdigtes-forsikringssvindel-for-530-mio-kr-afsloeret/?ctxref=ext
https://finans.dk/privatokonomi/ECE10055968/skader-opdigtes-forsikringssvindel-for-530-mio-kr-afsloeret/?ctxref=ext
https://www.findforsikring.dk/forsikringstips/forsikringssvindel-er-mere-udbredt-end-du-tror/
https://www.findforsikring.dk/forsikringstips/forsikringssvindel-er-mere-udbredt-end-du-tror/
https://www.forsikringogpension.dk/om-os/medlemskab/hvem-er-medlem/
https://www.forsikringogpension.dk/nyheder/forsikringssvindel-bliver-oftere-opdaget/
https://www.forsikringsportalen.dk/forsikringsselskaber/20-stoerste-forsikringsselskaber/
https://www.gfforsikring.dk/beregn/gfforsikring
https://www.investopedia.com/university/behavioral_finance/behavioral8.asp
https://www.jobindex.dk/tjek-din-loen/forsikringsmedarbejder?lang=da
https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/whiplash.htm
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 Patiensforsikring - Vejledning, "Hvordan beregner vi din erstatning?" 

file:///C:/Users/Joy/Downloads/Beregner%20erstatning%20WEB.pdf 

 

 Stofa, 2019 ”Internet of Things: Hvad er det… og hvorfor er det smart?” 

https://stofa.dk/erhverv/blog/internet-of-things-hvad-er-det-og-hvorfor-er-det-smart 

 

 Version 2, Mølsted Henning 2018 ”Datatilsynet har modtaget over 1.500 sager om brud på 

persondataforordningen siden den trådte i kraft i foråret” 

https://www.version2.dk/artikel/83-anmeldelser-gdpr-brud-ugentligt-afsindigt-hoejt-tal-

1086412 

Politikker:  

 Topdanmark Persondatapoltik  

https://www.topdanmark.dk/persondatapolitik/ 

 

 Trygs persondatapoltik  

https://tryg.dk/om-tryg/persondatapolitik 

  

 

Vejledninger:  

  

 Forsikring & pension, Carlsen, Hans-Reymann -  2016 "kodeks forsikringssvindel" 

https://www.forsikringogpension.dk/media/2162/kodeksforsikringssvindel.pdf 

  

 Forsikring og Pension, Gade, Thomas -  2010 ”Forsikringssvindel – en litteraturoversigt” 

https://www.forsikringogpension.dk/media/2087/litteratur-om-forsikringssvindel.pdf 

  

 Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Justitsministeriet – 2017 ”Generel 

informationspjece” https://www.datatilsynet.dk/media/6559/generel-informationspjece-om-

databeskyttelsesforordningen.pdf  

    

Rapport:  

 Alm. Brandt forsikring 2018 

file:///C:/Users/Joy/Downloads/_rsrapport%20(2).pdf 

 

 Codan A/S, årsrapport 2018 

file:///C:/Users/Joy/Downloads/_rsrapport%20(1).pdf 

 

 Finanstilsynet, rapport 2015  

”Undersøgelse af forsikringsselskabers efterforskning ved personskadesager” 

 

 Forsikring & Pension, Nielsen og Søgaard, 2014 ”Danskernes syn på forsikringssvindel”  

 

file:///C:/Users/Joy/Downloads/Beregner%20erstatning%20WEB.pdf
https://stofa.dk/erhverv/blog/internet-of-things-hvad-er-det-og-hvorfor-er-det-smart
https://www.version2.dk/artikel/83-anmeldelser-gdpr-brud-ugentligt-afsindigt-hoejt-tal-1086412
https://www.version2.dk/artikel/83-anmeldelser-gdpr-brud-ugentligt-afsindigt-hoejt-tal-1086412
https://www.topdanmark.dk/persondatapolitik/
https://tryg.dk/om-tryg/persondatapolitik
https://www.forsikringogpension.dk/media/2162/kodeksforsikringssvindel.pdf
https://www.forsikringogpension.dk/media/2087/litteratur-om-forsikringssvindel.pdf
https://www.datatilsynet.dk/media/6559/generel-informationspjece-om-databeskyttelsesforordni
https://www.datatilsynet.dk/media/6559/generel-informationspjece-om-databeskyttelsesforordni
file:///C:/Users/Joy/Downloads/_rsrapport%20(2).pdf
file:///C:/Users/Joy/Downloads/_rsrapport%20(1).pdf
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 Institut for menneskerettigheder 2013 ”INTRODUKTION TIL MENNESKERETTEN - 

STATUS” 

https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/status/2013/status_2013_imr_introduktion_til

_menneskeretten.pdf 

  

 Topdanmark forsikring 2018 

file:///C:/Users/Joy/Downloads/_rsrapport%202018%20Topdanmark%20Forsikring-

komprimeret.pdf  

 

Bøger:  

  

 Baird, Gertner and Picker, 1998 “Game Theory and the law” 

 Blume, Peter - 2018 - "Den nye persondatarets aktører" 

 Christensen og Rasmussen - CBS, "Microeconomics"2013, 6 udgave 

 Eide og Stavang, Cappelen Akademiske forlag - 2008 ”Rettsøkonomi” 

 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi. Bind 2, Jurist- og økonomforbundets forslag, 2. 

Udgave, 1997 

 Sørensen, Ivan - 2015, 6 udgave ”Forsikringsret” 

 Tvarnø, Christina 2014 - "Introduktion til juridisk metode" 

 

Datatilsynet sager:  
 Datatilsynet sag nr. 2018-41-0016 

"Tilsyn med Taxa 4x35's behandling af personoplysninger" – 2018 

 Datatilsynet sag nr. 2009-631-0099 

”Tv-overvågning i fitnesscenter” - 2009 

 Det franske datatilsyn mod Google LLC 2019, SAN 2019-001 

Bøger:  

  

 Baird, Gertner and Picker, 1998 “Game Theory and the law” 

 Blume, Peter - 2018 - "Den nye persondatarets aktører" 

 Christensen og Rasmussen - CBS, "Microeconomics"2013, 6 udgave 

 Eide og Stavang, Cappelen Akademiske forlag - 2008 ”Rettsøkonomi” 

 Frank og Cartwright, 2. udgave – 2013 ”Microeconomics And Behaviour” 

 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi. Bind 2, Jurist- og økonomforbundets forslag, 2. 

Udgave, 1997 

 Sørensen, Ivan - 2015, 6 udgave ”Forsikringsret” 

Tvarnø, Christina 2014 - "Introduktion til juridisk metode"  

https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/status/2013/status_2013_imr_introduktion_til_menneskeretten.pdf
https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/status/2013/status_2013_imr_introduktion_til_menneskeretten.pdf
file:///C:/Users/Joy/Downloads/_rsrapport%202018%20Topdanmark%20Forsikring-komprimeret.pdf
file:///C:/Users/Joy/Downloads/_rsrapport%202018%20Topdanmark%20Forsikring-komprimeret.pdf
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