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Denne rapport beskriver de  
seneste tendenser og megatrends 
inden for forsikring og mobilitet. 
Rapporten har specielt fokus på 
de nye ”forsikringsteknologier” 
(InsurTech) samt udviklingen inden 
for den fremtidige ”on demand 
mobilitet” med henblik på at inspirere 
professionelle operatører i at se på 
deres branche med friske øjne. 
 
Incepcion – London

Om forfatteren:
Nils Elmark er consulting futurist i Incepcion, 
 en konsulentvirksomhed i London, der hjælper  
organisationer inden for det finansielle univers 
med at udvikle nye visioner og strategier. Nils har 
som fremtidsforsker og trendresearcher i snart 
10 år fulgt den globale erhvervsudvikling på  
nærmeste hold. Han er international foredrags-
holder og underviser samt klummeskribent for en 
række britiske og skandinaviske finansmagasiner. 
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Forsikringsbranchen står over for en radikal nyfortolkning 
af måden, man driver virksomhed på. Der er stort set 
ingen processer eller tanker, som de kommende år ikke vil 
blive lagt åbne for re-fortolkning. Det skyldes fremkom-
sten af ny ”Insurance Technology” eller som det allerede 
kaldes; ”InsurTech”. Hvis man vil have en idé om, hvad det-
te kan komme til at betyde for forsikringsselskaberne, skal 
man blot se på, hvad der foregår lige nu i finansbranchen.

I de seneste fem år har den finansielle sektor været udsat 
for det, som populært er kaldet ”disruption” - en ”forstyr-
relse”, der har fjernet mellem 25 og 40 pct. af alle filialer, 
og som foreløbig har fjernet en million arbejdspladser. Og 
fyringsrunden er ikke ovre. Alt dette udstiller ineffektivi-
teten i bankernes nuværende forretningsmodeller. Denne 
disruption er skabt af nye finansielle teknologier som fx 
apps på mobiltelefoner og kontaktløs betaling. For øjeblik-
ket investeres der årligt 25 milliarder dollars i opstarts- 
virksomheder inden for ”FinTech”, hvilket er en tidobling 
siden 2011.

For fire år siden begyndte FinTech-investorerne også at 
interessere sig for InsurTech. Man ville se, hvordan de nye 
teknologier kunne anvendes inden for forsikring, og de 
første InsurTech-startups så herefter dagens lys. Ambiti-
onen var at revolutionere måden forsikringsselskaberne 
i fremtiden skal drive deres forretning. I 2014 investerede 
venturefonde 800 millioner dollars i InsurTech, men sidste 
år var deres investeringer mere end tredoblet til 2,6 mil-
liarder dollars. Der er flere som forventer, at branchen vil 
komme op på samme niveau som FinTech og hvis det sker, 
vil investeringerne i InsurTech-startups være tidoblet 
omkring 2020. Det vil sige, at der da vil være tusindvis af 
små og store virksomheder, der udfordrer de nuværende 
etablerede forsikringsselskaber på deres eksistens.

Er det en reel frygt? Ja! I en nylig analyse fra PriceWater-
houseCooper svarer tre ud af fire amerikanske forsikrings-
selskaber, at InsurTech-startups vil kunne true en eller 

flere dele af deres forretning, og hver 3. selskab har ingen 
idé om, hvad de skal stille op. 

Og er der noget at gå efter? Ja! På verdens største for-
sikringsmarked, det amerikanske, er selskabernes 
samlede årlige præmieindtægter på 1,1 trillion dollars 
(7.500.000.000.000 DKK), hvilket svarer til 7 pct. af det 
amerikanske bruttonationalprodukt. Og de systemer og 
forretningsmodeller, som forsikringsselskaberne anven-

Introduktion
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der til at håndtere sine pengestrømmene, er hele og halve 
århundreder gamle med et afsæt i papirbaserede modeller.

Skæver man til, hvad der er sket i finansbranchen de 
seneste fem år og tænker på, hvilket gevinst-potentiale, 
der kan skabes i fremtidens globale forsikringsindustri, er 
der derfor god grund til at søge et overblik over, hvad der 
kan ske de kommende år. En re-fortolkning af forsikrings-
branchens forretning kan endda gennemføres hurtigere 

end for bankernes vedkommende. Mange af de erfaringer, 
man har gjort på FinTech-området, kan nemlig overføres 
til InsurTech. Og det bliver de faktisk allerede, når vi ser på, 
hvordan nye ideer udvikles og implementeres.

Om rapporten
Denne rapport vil ikke skildre, hvordan fremtiden bliver. 
Det kommer ganske an på, hvordan de etablerede selska-
ber, de nye InsurTech-startups og kunderne reagerer. Der 
eksisterer endnu ikke nogen etableret best practise. Den 
nye forsikringsfremtid handler om at skabe en new prac-
tice på et nyt marked i eksponentiel forandring. 

Denne rapport beskriver tre kritiske elementer i udviklin-
gen af fremtidens forsikringer:

1. Markedsplatformen: Hvad er det for et samfund, for-
sikringsselskaberne skal servicere i fremtiden? Hvilke 
behov har de kommende kunder og hvordan tænker 
de? Hvordan bliver reglerne på den nye platform? 

2. Udviklingsmodeller: Hvordan kan forsikringsselska-
berne mest effektivt udvikle nye produkter, flytte sig 
uden for sin komfortzone og skabe nye forretnings-
modeller? 

3. Tendenser: Trends er små stumper fremtid, der 
udvikler sig over tid og interagerer med hinanden. 
Disse trends er de bedste byggeklodser, vi har til at 
beskrive fremtidens muligheder.

Ved hjælp af disse tre elementer vil denne rapport skabe 
et ”åbent fremtidsrum” som giver læseren chancen for at 
vurdere, hvilke muligheder, der bliver skabt frem til 2023. 
Forhåbentlig vil det betyde, at frygten for fremtiden for-
svinder og erstattes af en lyst til at sætte nye spændende 
mål og gå på opdagelse i et univers, der rummer flere 
muligheder end branchen nogensinde før har haft.
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The New Scenario

TRENDR APPORT SEPTEMBER 2018

Forsikringsbranchen står over for et nyt scenario og en ny 
spilleplade med nye regler. Skal man stadfæste tidspunk-
tet for, hvornår disse nye regler blev introduceret er året 
2008 - nemlig det år, hvor Apple introducerede sin iPhone! 
Herefter var alt anderledes, og i de kommende år døde 
en lang række hæderkronede virksomheder, ja hele 
brancher, inden for musik, foto, video, underholdning og 
rejser. Mange af de brancher, som ikke er døde endnu, 
kæmper fortsat for deres overlevelse, eksempelvis de 
trykte medier, men også bankerne er truet.

På den anden side af kridtstregen fra 2008 er der vokset 
en ny gruppe af virksomheder frem. Det er selskaber som 
Netflix, Instagram, Spotify, Amazon, e-Bay, Starbucks 
samt nye gigantiske selskaber fra Asien som Samsung, 
Alibaba og Tencent.

Forandringerne er sket med en uhyggelig hastighed. Det 
er 10 år siden, at vi fik smartphones, som på tre år tog 
livet af verdens førende mobilproducent Nokia, og disse 
nye mobiler (vi er ved at fjerne ordet ”telefon”) har totalt 
ændret vilkårene for, hvordan vi handler, betaler vore 
regninger, kommunikerer med familie og børn, etablerer 
relationer med private og professionelle kontakter og 
skaber politiske magtbalancer. 

Virksomhederne i det nye scenario, som trods de store 
omvæltninger endnu er i sin vorden, bygger deres succes 
på ny teknologi, og de har sat nye standarder for, hvordan 
man overlever og bliver en succes. Man servicerer sine 
kunder digitalt, det er ikke længere så vigtigt at eje, som 
at have adgang til at kunne bruge. 

Succes er imidlertid ikke et spørgsmål om blot at digitali-
sere de systemer, som man allerede har. Det handler om 
at forstå det nye marked, der vokser frem foran ens øjne 
og forstå de nye generationer af forbrugere, der hele ti-
den kommer til. Vi skal ikke udvikle nye forsikringer til den 
verden, vi allerede kender. Vi skal udvikle nye forsikringer 
til den verden, som er på vej, og som vil være markant 
anderledes.

Denne forståelsesproces handler om to ting: vi skal 
zoome ind og studere de nye spændende detaljer, som 
på sigt gør en forskel, og vi skal undervejs zoome ud igen 
og se den store sammenhæng i det nye oversigtsbillede. 
Hvad vi kan se på mellemhånd er i denne sammenhæng 
ligegyldigt. 

Der er tusindvis af tendenser, som skaber den 
virkelighed, forsikringsbranchen skal fungere i, 
men vi har i denne rapport valgt at fokusere på 

seks megatrends, som vil forme livet for fremtidig 
mobilitet og forsikring.



INSUR ANCE IN MOTION TRENDR APPORT SEPTEMBER 2018 7

#1
tog, og selv moderne mennesker i sidste 
århundrede røg, ja som skorstene. Det 21. 
århundrede bliver røgfrit og bæredygtigt, 
hvilket kommer til at slå igennem den nye 
livsførelse. Vi er snart otte milliarder men-
nesker på kloden, og inden for de næste 15 
år vil vi opleve 2,4 milliarder flere menne-
sker, der rykker ind i middelklassen. 

I dette nye scenario kan vi ikke længere 
tillade os at leve som i forrige århundrede. 
Tingene skal ændres radikalt. Fremtiden 
vil derfor ikke blive en opgraderet version 
af fortiden – den vil blive helt ny.

Klimaforandringerne har sat en skræk i 
mennesker over hele jorden. Vi mangler 
i stigende grad vand, klimaet påvirker 
klodens landbrug, vi frygter, at indlands-
isen smelter og vandstanden stiger, og 
afbrænding af fossile brændstoffer er et af 
de centrale fokuspunkter i dialogen. Men 
manglen på en række andre råstoffer lige 
fra litium til batterier, fosfor og metaller i 
almindelighed trænger sig tilsvarende på.

I det 20. århundrede blev røg kendeteg-
net på fremskridt. Den nye tid sendte 
røg ud af skorstenene, af biler, busser og 

Klimaforandringerne
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Verdens voksende befolkning klumper sig 
sammen i byer. Kineserne har planer om 
at flytte yderlige 100 millioner mennesker 
fra landet til byerne frem til 2020. Vi ser 
den samme tendens i resten af verden - 
også i Danmark. Herhjemme taler vi om 
”Udkantsdanmark”, hvor arbejdspladser 
forsvinder og huspriserne falder i mod-
sætning til de store byer, hvor huspriserne 
går i vejret. En villa i Charlottenlund nord 
for København koster 10 gange så meget, 
som en villa i Nakskov på Lolland, hvilket 
naturligt presser de dårligst stillede ud af 
byernes centre til forstæderne eller måske 
endda helt tilbage til Udkantsdanmark.

Sådan er det over hele verden, men det er 
på sigt ingen bæredygtig løsning med mil-
lioner af urbaniserede mennesker, som bor 
langt fra arbejde og skal pendle i timevis 
hver dag. 

Alternativet er begrebet ”the New Urba-
nism”, hvor vi stadigvæk får flere og større 
millionbyer, som ikke nødvendigvis struk-
tureres traditionelt, men opdeles i række 
selvstændige bykvarterer, hvor folk bor 
og arbejder. Man afskaffer med andre ord 
forstæderne og gør dem til selvstændige 

bæredygtige bydele. Den amerikanske 
senator Bernie Sanders, som var nærme-
ste konkurrent til Hillary Clinton, repræ-
senterede en sådan samfundsopbygning, 
med masser af mindre og selvstændige 
enheder. 

Der er næppe tvivl om, at klodens befolk-
ning vil søge mod byerne, men der er tvivl 
om, hvordan disse byer vil organisere sig. 
Vil det være den traditionelle centrale 
urbaniseringsmodel med en bykerne med 
forstæder eller vil det blive ”the New Urba-
nism” med en netværksstruktur?

Til sidstnævnte taler, at infrastrukturen 
bliver langt bedre, og at vi ikke skal flytte 
rundt på millioner af mennesker morgen 
og aften. Byer med selvstændige bydele 
vil udvikle sig mere harmonisk. Vi vil blande 
velhavende med mindre velhavende og 
boligpriserne vil udjævnes. Men under alle 
omstændigheder vil det påvirke livsstilen. 
Vi vil blive flere cafémennesker, satse på 
offentlig transport og have mindre behov 
for at eje egen bil. Der er også indikationer 
på, at vi i fremtiden kan få flere små og selv-
stændige butikker, færre indkøbscentre, 
kædebutikker og storkøbsforretninger.

#
2

Den nye urbanisering
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Det globale marked for bilforsikringer vil 
frem mod 2020 stige til over 800 milliarder 
dollars i præmieindtægter. På det tids-
punkt forventes de første førerløse biler 
at rulle ud på landevejene - og med dem vil 
antallet af færdselsuheld begynde at falde 
drastisk. Vi ser allerede en række tekniske 
sikkerhedsforbedringer lige fra alarmer 
ved bakning, automatisk parkering og 
opbremsning.

Vi får i samme periode et voksende antal 
el-biler med et helt anderledes behov 
for service og vedligeholdelse. Bilerne 
vil højst sandsynligt ikke fortsætte som 
uafhængige køretøjer, men indgå som 
registrerede enheder i et overordnet in-
telligent trafikstyringssystem, der afvikler 
færdslen, så vi kan få mest muligt ud af 
vejnettet.

Inden da vil en række amatører overtage  
en stigende del af de professionelle 
chaufførers arbejde. I San Francisco, hvor 
både Uber og deres konkurrent Lyft har 
hovedkvarter, har de allerede taget 2/3 af 
den professionelle taxikørsel. De bliver så 
arbejdsløse igen, når Uber introducerer 
sine førerløse selvkørende taxis, som de 
er ved at udvikle i samarbejde med Toyota.

Hvordan vil denne udvikling påvirke inte-
ressen for fremtidens biler? Vil man købe 
en dyr 6-cylindret Audi eller BMW, hvis 
man ikke får mulighed for at styre den selv, 
men skal overlade det til autopiloten?

#3

 New Traffic
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På World Economic Forum i Davos i 2016 
var temaet ”Den 4. industrielle revolution”, 
som referer til den stadig mere intelligen-
te fremstillingsproces, hvor alle maskiner 
efterhånden bindes sammen af det, som 
kaldes ”The Internet of Things” forkortet 
som IoT.  Man taler om, at 50 milliarder 
devices i 2020 vil kommunikere med hin-
anden, så fx hjemmets varmepumpe selv 
gør opmærksom på, hvis dens kompres-
ser er ved at stå af og automatisk giver 
den robotstyrede fabrik besked om at 
fremstille en ny. 

I den nye industrielle verden vil mange 
menneskelige processer blive afløst af 
robotter og algoritmer, som besidder kun-
stig intelligens, der lærer nyt undervejs og 
bliver bedre og bedre til at servicere både 
maskiner og mennesker.

Denne udvikling startede reelt i år 2000, 
men blev første gang registreret offi-

cielt af den amerikanske økonom Jared 
Bernstein i en artikel i New York Time den 
11. december 2012.  Ved at sammenhol-
de statistikker omkring produktivitet og 
beskæftigelse kunne Bernstein konsta-
tere, at nu kunne man øge et samfunds 
produktivitet og økonomi uden at ansatte 
flere mennesker.

Siden har økonomer regnet videre på 
tallene, og både en britisk og canadisk 
rapport har samstemmende beregnet, 
at den 4. industrielle revolution over de 
kommende 20 år vil afskaffe mellem 40 og 
50 pct. af alle nuværende arbejdspladser.
Teknologien vil med andre ord give det 
moderne samfund fantastiske økonomisk 
fremskridt som helhed - men mindre 
beskæftigelse.

#
4

Den nye industrielle 
revolution
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En nylig analyse fra den britiske fagfor-
ening TUV afslører, at af de nye jobs, som 
er skabt siden finanskrisen, er 44 pct. 
mennesker, som er blevet selvstændige. 
Og en tilsvarende analyse fra USA fastslår, 
at 40 pct. af den amerikanske arbejdsstyr-
ke i 2020 vil være freelancere og selv-
stændige.

Det har givet anledning til et nyt udtryk; 
”The Gig Economy”. Gig er det udtryk, især 
rockmusikere bruger om et job. De har et 
”gig” i en by og tager så videre til næste 
job. De lever fra job til job uden at have en 
fast og kendt indtjening. Stadig flere men-
nesker lever et sådant professionelt liv i 
the Gig Economy. De får betaling fra op-
gave til opgave uden at have et økonomisk 
sikkerhedsnet.  De tilhører en voksende 
klasse af freelancere, også kaldet ”præka-
riatet” - som i ordet prekær, der betyder 

usikker. Det er en moderne daglejer i det 
21. århundrede, skabt af den teknologiske 
udvikling, som sparer arbejdspladser væk. 
Men det er også prækariatet, der står for 
alle de nye ideer, der bryder frem og ska-
ber fremtidens virksomheder.

The Gig Economy skabes af alle typer 
selvstændige. Det er bankmanden, som 
mister sit job og starter som freelance 
bogholder, den nyuddannede, som ikke 
kan få job og udvikler en mobilapp, eller 
den arbejdsløse direktør, der starter som 
strategirådgiver. 

#
5

The Gig Economy
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Den såkaldte Generation Y, i daglig tale 
også kaldet ”the Millennials”, er født i 
80’erne og 90’erne og er mellem 18 og 
35 år. Det bliver den største generation i 
verden nogensinde, og i 2025 vil de udgøre 
halvdelen af arbejdsstyrken i verden.

Men de er ikke som generationerne før 
dem. De er vokset op i et velfærdssam-
fund med kriser: dot.com krisen, finanskri-
sen, flygtningekrisen og de indretter 
deres tilværelse derefter. De er ikke sikre 
på havearbejde, derfor er de også varsom-
me med at påtage sig forpligtelser. De får 
børn i en sen alder, gifter sig modstræ-
bende, vil hellere have en lejebolig, som 
de kan flytte fra, end en ejerbolig med 
realkreditlån, de hænger på i 30 år. Når 
de skal på ferie, er det snarere Airbnb end 
hotel og hellere en Uber end en taxi. Det 
er ikke, fordi de er nærige, de køber nemlig 
gerne dyre mærkevarer og betaler gerne 
ekstra for bekvemmelighed for at være 
fritstillede. 

Ungdommen har historisk været præget 
af ukuelig optimisme med forventnin-
gen om et evigt liv, men en nylig britisk 
undersøgelse blandt 4.000 18 til 30-årige 
afslørede, at over halvdelen så pessimi-
stisk på fremtiden: Hver fjerde unge havde 
ikke råd til at flytte hjemmefra, halvdelen 
af pigerne følte sig nedslidt og en tredjedel 
var bekymret for deres mentale helbred.

The millennials er den første generation i 
150 år, som ikke tror, at de kommer til at få 
det bedre end deres forældre. 

Lige efter the millennials kommer Gene-
ration Z. Det er ”mutanterne”, dem der er 
flaskedrenge og piger i Netto, de er lige nu 
under 18 år, de har altid en mobil i hånden, 
formentlig med et smadret glas, og er på 
de sociale medier i samtlige vågne timer. 

Mutanterne er ikke meget for direkte 
social kontakt med fremmede. De kender 
absolut intet til banker og forsikringssel-
skaber, og skal de have løst et problem, 
sender de en ”snap” eller søger vejledning 
på de sociale medier.

Sammen med den yngste del af the 
millennials vil Generation Y om få år være 
dem, som kommer til at bestemme, hvilke 
forsikringsselskaber, der skal overleve, og 
hvilke, der kan undværes.

#6
Millennials og Mutanterne
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Om få år vil den største generation på arbejdsmarkedet 
være the millennials. Det er urbaniserede unge, som lever 
et freelanceliv og som nomader flytter fra job til job.  
De er opvokset med smartphones, on-demand services 
og læser ikke lange tekster. Det er en ny generation, som 
er tilpasset en højteknologisk virkelighed, hvor det er 
vigtigere at have adgang til at bruge end at eje, og hvor 
man gerne betaler ekstra for fleksibilitet og enkelhed.  
En generation, hvor afstanden til forsikringsbranchen kan 
synes enorm på trods af, at man er dybt bekymret  
for fremtiden.

Opsummering:  
The New Scenario
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Det var ikke bankerne selv, der begyndte at udvikle nye 
”disruptive” FinTech-løsninger, som vendte op og ned 
på de etablerede forretningsmodeller. Radikal udvikling 
kommer altid udefra, og i dette tilfælde var det de såkaldte 
venture-kapitalister og ”angel investors” fra Sillicon Valley 
og Londons Tech City, der satte penge i unge iværksætte-
re med nye friske ideer. 

Udviklingen af FinTech har et langt stykke af vejen været 
drevet af nørder og teknologi-investorer - og er det faktisk 
stadig. Først inden for de seneste par år har de store 
banker koblet sig på FinTech-bølgen og har taget aktiv del i 
den radikale fornyelse af finansindustrien.

I begyndelsen var InsurTech reelt en del af FinTech-udvik-
lingen, men i 2015 brød InsurTech fri af finansmiljøet og 
skabte sit eget domæne, og i modsætning til bankerne har 
de store forsikringsselskaber fra start været aktivt invol-
veret i trenden. I modsætning til bankerne, har en række 
progressive forsikringsselskaber ikke sagt: ”Jah, lad os nu 
se, hvordan det udvikler sig”. De har fra begyndelsen sikret 
sig indflydelse på udformningen af det nye univers.

Hackathons
En af grundpillerne i den teknologiske udviklingsproces 
er fænomenet hackathon. Hackathon er 24 til 48 timers 
udviklingskonkurrencer, hvor hundredvis af unge nørder 
mødes, præsenterer deres ideer, finder sammen i teams, 
der over en weekend trimmer de mest kreative forslag 
til nye produkter eller forretningsmodeller. Dette ”ud-
viklings-marathon” slutter med, at de unge, fremlægger 
deres projekter, som de ofte har nået at programmere, så 
de kan vise en prototype på et nyt produkt. 

Fordelen ved denne proces er, at man over en weekend 
gennemfører et tocifret antal udviklingsforløb, som inden 
for forsikringsselskabets egne rammer ville have taget år.

Incubators
Et andet centralt element i udviklingen af forsikringsindu-
strien er ”incubators”, der somme tider omtales som  
”accelerators”. Begge fungerer de efter bedste X-factor 
stil: Ledelsen bag en incubator scanner markedet for 
teams med nye og gode forretningsideer. Ofte har ideerne 
først været gennem en hackathon, og efter at have evalu-
eret op til tusind forskellige teams inviteres en snes af de 
bedste hold til at præsentere deres forretningsidé. Efter 
præsentation udvælger juryen 6-10 af de mest lovende 
teams til at fortsætte i incubatoren eller acceleratoren, 
hvor de unge får mentorer, rådgivere og forretnings- 
træning, så de over en tre måneder periode kan få trimmet 
deres ideer. Herefter præsenterer de igen deres koncept, 
denne gang for op mod 200 investorer i håb om at skaffe 
finansiering til at fortsætte udviklingen af virksomheden. 

Egentlige InsurTech incubators så første gang dagens 
lyset i 2016, og foreløbig er det blevet til det delvist 
danskskabte Startupbootcamp i London, Swiss Re har 
etableret en accelerator i Indien og Alianz har stiftet Alianz 
X i München. Det er tre vigtige udviklingslaboratorier, 
hvis satsninger fortæller en hel masse om, hvilke nye veje 
forsikringsindustrien vil gå.

InsurTech  
— Sådan udvikles de nye ideer
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I begyndelsen var InsurTech reelt en 
del af FinTech-udvik lingen, men i 2015 

brød InsurTech fri af finansmiljøet 
og skabte sit eget domæne, og i 

modsætning til bankerne har de store 
forsikringsselskaber fra start været 

aktivt invol veret i trenden. 
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Fremtidens mobilitet
Vi er i færd med at omskabe verdens infrastruktur for 
transport af gods, informationer og mennesker. Mobilitet 
er tæt forbundet med menneskelig kreativitet, produk-
tivitet og fremskridt, men den nuværende infrastruk-
tur baseret på det 20. århundredes er forældet. Det er 
ineffektivt, det belaster vort miljø til bristepunktet og 
lever ikke op til det 21. århundredes krav, som de stilles af 
en urbaniseret verden med millioner af nye middelklasse-
borgere. 

• Biler vil blive elektrificerede inden for de næste 10 år.  
I 2017 vedtog Volvo, at alle deres biler ville blive elek-
triske eller hybride. Holland vil forbyde alle nye benzin- 
og dieselbiler fra 2025 og alle bilfabrikker på jorden 
arbejder reelt på at udvikle EV (electric vehicles). Elon 
Musk solgte 400.000 el-biler til mennesker inden de 
overhovedet havde prøvet at sidde i én - og det kinesi-
ske marked boomer. Det er ikke længere et spørgsmål 
om, hvorvidt vi får elektriske biler, det er udelukkende 
et spørgsmål om, hvor hurtigt de kan introduceres. 

• Vi vil meget snart se selvkørende biler - faktisk kører 
de allerede omkring på vejene på forsøgsbasis. 19  
bilfabrikker er i gang med at udvikle selvkørende biler, 
og vi ser helt nye alliancer opstå. Ford arbejder med  
Amazon og Google, Uber arbejder sammen med  
Toyota, der netop har investeret en halv milliard dollars 
i projektet, og Apple har sin egen selvkørende bil Titan 
på bedding. Det samme har den kinesiske søgemaski-
ne Baidu, hvis direktør Robin Litook oven i købet fik en 
trafikbøde for at lade bilen køre ham til et møde, mens 
han selv sad på bagsædet og læste avis. Det briti-
ske forsikringsselskab AXA har to projekter, der skal 
afdække, hvordan man forsikrer selvkørende biler, og 
det nye unge InsurTech-startup Trov samarbejder med 
Googles Waymo, der også udvikler førerløse biler. 

• Science fiction kommer også tættere på virkeligheden 
i takt med, at flere og flere selskaber arbejder på at 
designe og fremstille flyvende biler og selvflyvende 
droner, der flytter både varer og mennesker. Elon 
Musk arbejder på sin Hyper-Loop, og nordmændene 
planlægger at søsætte et elektrisk og selvsejlende skib 
i 2020, mens vi ser flere og flere højhastighedstog, der 
gør flytrafik mindre attraktivt. 

• The Internet of Things (IoT) vil indvirke på trafikken 
og den fremtidige mobilitet. Vi vil ikke blot møde 
intelligente biler. Vi vil også komme til at se kommu-
nikerende biler. Et nyt udtryk er ”vehicle-2-vehicle 
communication” (V2V), som gør biler i stand til at undgå 
ulykker og køer. Biler vil blive i stand til at kommunikere 
med lyssignaler, busser og en sværm af andre censorer 
i fremtidens ”smart cities”. Bilkørsel vil blive billigere, 
hurtigere, sikrere, renere - og kedeligere.   

Mobility-as-a-service
Hvert år sælges godt 80 millioner biler på jorden til en 
gennemsnitlig pris på 20.000 dollars. Set fra de store 
bilfabrikker i Bayern, Detroit og Seoul betyder det et 
bilmarked på 1,6 trillioner dollars om året. Men set fra 
Sillicon Valley, hvor man opfatter mobilitets markedet fra 
et ”on demand car sharing-perspektiv” perspektiv, ser 
regnestykket helt anderledes ud. Sillicon Valley laver et 
regnestykke, som siger, at alle verdens biler tilsammen 
kører 10 trillioner kilometer om året til en gennemsnits-
pris på 1 dollar. Og så har man pludselig et marked på 10 
trillioner dollars, hvor nøglespillerne ikke længere blot 
er bilfabrikker, benzin- og traditionelle forsikringssel-
skaberne. Nu omfatter den nye mobilitetsindustri også 
de globale teknologigiganter og venture-kapitalister, og 
vi oplever nye forsikringsselskaber som Metromile, der 
prissætter sine policer på Sillicon Valley manér: per mile. 
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Hvis bilmarkedet skifter fra ejerskab til deleøkonomi, så 
forandres også forretningsmodeller for samtlige involve-
rede parter.

Mange af de store bilproducenter forbereder eller har 
allerede car sharing on-demand: Ford har sit GoDrive, 
Mercedes Benz startede sit Via Van-program i London, 
hvor man kører delvist planlagte ruter gennem byen og 
samler passagerer op, som skal samme vej. Hyundai har 
sidste år indledt et projekt i Amsterdam med 100 elek-
triske biler på delebasis. Det største program er car2go 
med over 14.000 køretøjer og 2,5 millioner registrerede 
brugere. Det er med andre ord en massiv trend vi har set i 
mange år - men der er næppe tvivl om, at det vil vokse.

Det nye startup Forrestcar arbejder på at etablere en 
bil-delings-service i lufthavne. I stedet for at betale 250 

kr. i døgnet for at parkere og betale 250 kr. for at leje bil, 
når man kommer frem, tjener man med Forrestcar i  
stedet 250 kr. på at leje bilen ud, mens man er på ferie. 

Det næste problem ved delebiler - og i det hele taget 
deleøkonomi - er tilliden til de mennesker, man låne sine 
ting til. Men dette problem adresserer et andet startup, 
Deemly, ved at samle anbefalinger på de sociale medi-
er. Hver gang man kører med en Uber, overnatter i en 
Airbnb-lejlighed eller på anden måde benytter sig af en 
service i deleøkonomien, bliver ens opførsel bedømt.  
Deemly samler alle disse evalueringer fra de forskellige  
sites, hvis brugeren giver tilladelse, og det vil gøre det 
langt lettere at danne sig et billede kundens troværdig-
hed. Hvis hun får 5 stjerner fra alle sites, så tør jeg også 
godt låne min bil til hende, og forsikringsselskabet tør 
forsikre bilen til en fair pris.
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Urbanisering
Urbanisering er ikke nogen ny tendens, men den accele-
rerer lige nu og begynder at vise grundlæggende foran-
dringer i måden vi driver forretning på. Urbanisering er en 
livsstil med sine egne værdier. 

Urbanisering kræver ikke ejerskab af en bil, og under-
søgelser indikerer, at bilsalget i USA falder med 80 pct. 
samt at kun 20 pct. af amerikanerne vil eje en bil i 2030. 
Elektriske delebiler vil være langt billigere, og en gennem-
snitsfamilie vil spare 6.000 dollars ved at opgive bilejer-
skabet. Moderne mennesker vil tage effektive offentlige 
transportmidler; de vil tage cyklen, delebiler og elektriske 
selvkørende biler. IKEA har netop åbnet sin første forret-
ning midt i Stockholm for at kunne holde fast i de unge 
billøse forbrugere.

Indtil i dag har mænd været det stærke køn i historien. 
Det vil ikke nødvendigvis fortsætte i fremtidens urbanise-
rede samfund. Kvinder er i stigende grad bedre uddanne-
de end mænd overalt i verden. I Danmark er 60 pct. af alle 
studerende på universiteterne kvinder - i Sverige er tallet 
70 pct.

20 pct. af verdens befolkning på rejse
I takt med at den globale middelklasse vokser, øges an-
tallet af mennesker som rejser. 1,8 mia. mennesker rejser 
hvert år til udlandet, og rejseindustrien forventer at vokse 

med 4 pct. om året så langt ind i fremtiden, som vi kan se. 
I 2020 vil den globale rejseindustri overstige 10 trillioner 
dollars i indtægter - det samme som bilindustrien. Kine-
sernes rejselyst vokser med 20 pct. om året og bidrager til 
klodens rejsebudget med 200 milliarder dollars. 

Og som vi har set på de øvrige markeder, disruptes også 
den globale rejsebranche af nye teknologier og nye 
forretningsmodeller. Folk bestiller fly og hoteller online, 
de bor på Airbnb og klarer sig forbavsende godt uden 
rejsebureauer.

Stammen af globale nomader
I fremtiden vil folk være mere mobile end nogensinde 
tidligere. Det bliver stadig billigere at rejse - og ikke kun på 
ferie. Hvis der er et job ledigt, og du ikke er bundet af dyre 
lån eller et hus med realkreditlån, vil stadig flere være 
villige til at rejse ud. På verdensplan er der 57 millioner 
professionelle nomader, der opererer på tværs af lande-
grænser, og gruppen vokser hele tiden. 

Nye banker som TransferWise og Revolut er eksempler 
på selskaber, der har opdaget fordelene ved at adressere 
den stadig voksende stamme af nomader. De tilbyder 
almindelige mennesker bankkonti med alle verdens valu-
taer, så man ikke længere skal veksle eller betale gebyrer, 
når man rejser.
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Trends inden for 
mobilitet og forsikring

I de seneste 24 måneder har startups rundt om på kloden 
lanceret nyskabelser inden for forsikringsverdenen gennem 

anvendelse af ny teknologi. Der er tale om et brud på 
eksisterende forretningsprocesser - det er disruption - og vi 
bringer her de varmeste trends på, hvad der vil kendetegne 

sikringen og forsikringen af den nye mobilitet.
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De første ”robo brokers” er gået live. Det 
er digitale forsikringsrådgivere, som bliver 
fodret med informationer om, hvilken 
dækning kunderne kan få hos de forskellige 
selskaber og til hvilken pris. Når algorit-
merne først er udviklet, er de langt billigere 
i drift end et menneske, og de arbejder i 24 
timer i døgnet uden at brokke sig. 

Et eksempel er det schweiziske Knip, som 
sidste år hentede 15 millioner dollars til 
udvikling af sit koncept. Konceptet går ud 
på, at kunden samler alle sine forsikrings-
policer uanset selskab i Knips app, der så 
automatisk analyserer vilkår og tariffer, 
undersøger for huller og dobbeltdækning 
og foreslår eventuelt bedre løsninger ud 
fra den enkelte kundes profil. Appen er 
gratis for kunden og Knip får sine penge 
fra selskabernes provision. 

I Tyskland er to næsten tilsvarende  
”versicherungs robo-advisors”, Clark og  
GetSafe, netop gået i luften over det euro-
pæiske forsikringsmarked, der godt kan 
komme til at ligne det, vi ser på rejsemar-
kedet: Man kan snart Google sig til den 
bedste og billigste forsikring på linje med 
en flybillet eller et hotelværelse.

Men robo brokers er ikke kun for private. 
Det amerikanske startup RiskGenious 
tilbyder forsikringsmæglere et tilsvaren-
de værktøj blot for erhvervsforsikringer. 
Selskabets software er i stand til at læse, 
indeksere og forstå policerne, hvilket  
løfter en kæmpe arbejdsbyrde af mægler-
nes skuldre.

#1

Robo Brokers – finder 
forsikringen
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Wearables, altså smartwatches, mobil- 
telefoner og tilsvarende bærbare enheder, 
spiller allerede en voksende betydning for 
dataindsamlingen. Flere liv- og sundheds-
forsikringer, eksempelvis New York’er- 
selskabet Oscar, følger nu via smart- 
watches med i kundernes motionsvaner; 
og hvis de bevæger sig tilstrækkeligt 
meget i dagligdagen og får en sund livsstil, 
får de rabat på deres forsikringer. En af 
Oscars vigtigste investorer er i øvrigt  
Google, der nu også begynder at interes-
sere sig for livs- og sundhedsforsikringer! 

Tilsvarende har britiske Aviva udviklet 
en ”drive app”, som afslører bilisternes 
færdselsvaner og ansporer dem til at 
køre mere sikkert. Hvis bilisterne holder 
fartgrænserne og ikke kører for stærkt i 
svingene eller bremser pludseligt, får de 
en lavere præmie på bilforsikringen. I gen-
nemsnit regner Aviva med, at kunderne 
kan spare £150 om året på denne vis.

Et succesfuldt InsurTech startup er Bought 
By Many. Det er en digital forsikrings-
agent, som ikke henter informationer 
via smartwatches, men over de sociale 
medier. Gennem anonymiserede analyser 
gennemgår Bought By Many’s algorit-
me Facebook, Twitter og Google for at 
afdække særlige behov i markedet som 
de traditionelle selskaber overser.  Det er 
foreløbig blevet til 300 forskellige grupper, 
som mennesker kan tilmelde sig, hvor-
efter selskabet forhandler sig frem til en 
fordelagtig ordning med de tilknyttede 
forsikringsselskaber.

Inden for rejseforsikring har selskabet 
eksempelvis 51 forskellige grupper lige 
fra mennesker, som er allergiske over for 
peanuts (det er 1 pct. af befolkningen) til 
mennesker over 75 eller folk, som netop 
har overlevet en kræftsygdom. 

Bought by Many’s evne til at finde nye 
udækkede behov har bragt dem i alliance 
med det store kinesiske forsikringsselskab 
Ping An. Det britiske startup analyserede 
således de kinesiske sociale medier og 
kom op med syb forskellige nye forsik-
ringspakker: eksempelvis forsikring mod 
højdesyge for bjergvandrere og dækning 
af madforgiftning for mennesker med 
eksotiske spisevaner.  #

2

Wearables og de  
sociale medier
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”On-demand-bølgen” er også kommet til 
forsikringsverdenen. Har man pludselig 
behov for en forsikring, kan man lynhurtigt 
hente den på sin mobiltelefon, og når man 
er færdig med sin aktivitet, slå dækningen 
fra igen. 

Et eksempel på dette er det nye skotske 
startup Cuvva, som tilbyder bilforsikringer 
helt ned til en time. Det er eksempelvis 
relevant, hvis man låner sin bil ud til andre 
eller lader den ædru gæst i selskabet køre 
én hjem i ens egen bil lørdag aften. Man 
downloader en app, tager et foto af sit 
kørekort og indtaster sine kreditkortop-
lysninger og så er man klar. Inden man 
overtager rattet, tager man et billede 
af bilen med nummerplade og fortæller, 
hvor længe forsikringen skal dække. Et par 
timer koster typisk hundrede kroner. 

Et andet eksempel er australske Trov: ”On 
demand insurance for the things you love”. 
Her taler man ikke om generel indbofor-
sikring. Kunden laver en liste over præcist 
de ting, han eller hun vil have forsikret, og 
vedkommende kan herefter koble dæk-
ningen til og fra efter behov - stort set på 
samme måde, som man sætter sin telefon 
i flight mode. De dyre ski behøver eksem-
pelvis ikke at forsikres om sommeren, når 
de ligger på loftet. Dem forsikrer man kun i 
de 14 dage, man er på skiferie. 

Et tredje eksempel er teleselskabet O2 i 
Tjekkiet. De tilbyder kunderne en rejse-
forsikring, som kunden ikke alene selv kan 
koble til og fra: telefonen gør det automa-
tisk! Den registrerer, når kunden bevæger 
sig ud af landet og går på et udenlandsk 
signal, og kobler så forsikringen til. Den 
ved over i købet, hvilket land kunden er i og 
hvilke vilkår, som gælder der.

Også når det gælder fysisk assistance på 
rejsen presser on-demand service på.  
I USA tilbyder et nyt road assistance- 
selskab, HONK, bilister hjælp direkte fra en 
app og uden fast abonnement. Er dækket 
fladt, er man løbet tør for benzin eller er 
motoren død, aktiverer man en knap på 
appen. Honk kontakter herefter de lokale 
assistancefirmaer, en algoritme forhand-
ler de bedste vilkår, og bilisten orienteres 
om, hvornår hjælpen kan være fremme 
og hvad det koster, fx 25 dollars for et 
hjulskift. Det er i virkeligheden ”Uber for 
road assistance”. Mange af de over 40.000 
operatører arbejder også for AAA’s road 
service, som kræver, at deres kunder skal 
tegne abonnement på forhånd. #

3

On/off forsikringer
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Spørg en forsikringskunde om hans police 
er let at forstå og svaret vil formentlig 
være NEJ. Og jo yngre kunderne er, jo 
mere komplicerede, synes de, vilkåre-
ne er. Den gængse opfattelse er, at et 
forsikringsforhold sker på selskabernes 
betingelser og ikke på kundernes. Det er 
baggrunden for mange af de nye Insur-
Tech startups: Stifterne vil udforme enkle 
forsikringer på kundernes betingelser, 
hvilket også kendetegnes af ’on-demand’ 
forsikringsløsningerne i det forrige afsnit.

Et eksempel på dette er det nye ameri-
kanske MetroMile autoforsikringsselskab, 
hvor kunderne betaler efter, hvor mange 
miles de kører. Prisen beregnes som et fast 
dagligt gebyr på fx 90 cent om dagen og 
herefter betaler kunden omkring 5 cents 
per mile.  Selskabet blev etableret i 2011, 
men i 2016 tog det fart, da en række store 
forsikringsselskaber og investorer skød 
næsten 200 millioner dollars i projektet, og 
i juni i år blev der investeret yderligere 100 
millioner dollars i ideen. Siden har andre 
selskaber lanceret tilsvarende produkter.  
I juli 2018 lanceredes By Miles i UK som 
tilbyder det samme. Der er altså tegn på,  
at fremtidige præmier bliver afregnet på 
en ny måde.

Et andet eksempel på enkelhed er Oscar; 
et sundhedsforsikringsselskab med 
overskriften: ”Simple health insurance”. 
Selskabet har med vilje reduceret antallet 
af valgmuligheder, hvilket kunderne kan 
lide, for nu forstår de, hvad de køber og det 
er let at vælge.

En enkel test til forsikringsfolk: Hvordan ser 
jeres website ud? Er den stor og kompli-
ceret med en masse forskellige valgmu-
ligheder og faner? Formentlig! Hvis man 
sammenligner med InsurTech startups kan 
man se, at de i modsætning til de etable-
rede alle har en utrolig enkel hjemmeside; 
de har ikke ret mange budskaber eller 
produkter. 

#4Kunderne først — Simplicity
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Peer2peer-ideen forsøger at bringe 
forsikring tilbage til sine rødder: at alle har 
en gensidig interesse i pengestrømmen 
både ind og ud af den fælles pulje. Stadig 
flere mener, at forsikring ikke skal være en 
forretning, som den ene part tjener mere 
på end den anden. Det har ført til etable-
ringen af nye peer2peer-forsikringssel-
skaber, hvor man dyrker fællesskabet. Det 
mest omtalte er Lemonade i Amerika, der 
i september i år fik 13 millioner dollars fra 
investorer i Sillicon Valley til at skabe en 
ny model, hvor alle aktiviteter kan afvikles 
over mobilen, hvor deltagerne betaler en 
fast månedlig præmie, hvor der etableres 
mange små puljer og hvor udbetalingerne 
sker inden for tre minutter. For et år siden 
gik Softbank ind i projektet med hvad der 
svarer til en milliard danske kroner. Soft-
bank ejer Japans førende mobilselskab.

Der er tilsvarende Friendsurance i Tysk-
land, InsPeer i Frankrig og Guevara i 
Storbritannien. Et væsentligt element er 
gennemsigtigheden. Alle skal kunne se, 
hvor pengene går og deltagerne skal have 
tillid til hinanden. Det er derfor man gerne 
samler venner og bekendte i samme pulje. 
Argumentet er, at det får mennesker til at 
opføre sig mere anstændigt. Man tager 
ikke fra sine venner, og vennerne vil gerne 
bidrage, når de kan se man uforskyldt er 
kommet i vanskeligheder. Er der penge til 
overs, når året er omme, betales de tilba-
ge til deltagerne. Og hvem siger i øvrigt,  
at man skal betale forud? 

Peer2peer-forsikringer er i virkeligheden 
ikke noget nyt; det er den grundlæggende 
forsikringstanke. Det sammen gælder i 
øvrigt også crowdfunding. Det er heller 
ikke nyt, det er den gamle andelstanke. 
Problemet er ifølge de nye peer2peer- 
startups blot, at de etablerede selskaber 
har glemt ideen. #5

Peer2Peer
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En af de nye lovende InsurTech startups  
er Spixii. Virksomheden blev født i en  
hackathon og videreudviklet i Startup-
bootcamps InsurTech-incubator i foråret 
2016 og er siden løftet videre af en række 
investorer. Det som Spixii tilbyder er 
”chatbots til forsikringsselskaber”. Den er 
en robot eller i virkeligheden blot et intel-
ligent stykke software, der bliver klogere 
med tiden og chatter med kunderne over 
nettet, når de har spørgsmål om deres 
forsikring.

Det lyder langt ude, men chatbots er 
faktisk langt dygtigere end man tror, og 
indførelse af chatbots er ofte en fordel for 
både kunder og forsikringsselskab. Det er 
der flere årsager til; afdækning af pro-
blem og løsning foregår i en logisk dialog, 
kunden slipper for at udfylde skemaer og 
selskabet kan i klar tale eller skrift orien-
tere kunden om hendes muligheder. Og så 
slipper man for appen!

Alle taler om, at service kan klares med 
en app, men mobiltelefonen er allerede 
overfyldt med apps, som folk ikke kan 
finde rundt i. Kan man derfor lede dialogen 
over på fx Facebooks Messenger er meget 
vundet. Her kan selskaberne i princippet 
servicere 1 milliard mennesker uden apps, 
og Facebook har af samme årsag åbnet 
sin Messenger platform for chatbots. 
Det samme har Skype, for de vil nemlig 
gerne have mere trafik på deres medier 
også. Det franske forsikringsselskab AXA 
servicerer tilsvarende deres kunder via 
Facebooks Messenger. 

#6

Chatbots og  
kunstig intelligens
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Blockchain er en af de hotteste trends 
inden for banking og kan blive det i forsik-
ringsverdenen også. En spændende case 
er det sydafrikanske startup Everledger, 
der udsprang af en hackathon og som 
siden blev hentet ind på Barclays Accele-
rator program i London.

Først nogle få ord om Blockchain. Det er 
den teknologi, der blandt andet ligger 
bag ved bitcoin, og det er i realiteten et 
netværk for udveksling af værdier - alle 
slags værdier. Det fungerer uden mel-
lemmænd, og når ting først er registreret 
i blockchain-programmet kan det ikke 
fjernes eller ændres. Hvad Everledger 
herefter gjorde var i 2015 at udforme et 
registreringssystem for diamanter, som 
alle har deres egen id. Det unge startup 
har nu registreret over 1 million værdiful-
de diamanter i blockchain-systemet, og 
hvis nogle af dem bliver stjålet, vil de aldrig 
kunne sælges igen, uden at det bliver 
opdaget. Det er godt for forsikrings- 
branchen!

Et andet eksempel er FlightDalay, som 
også bygger på blockchain. Det lille start-
up har udformet et system, der sikrer 
flyrejsende kompensation, hvis deres fly 
bliver så forsinkede. Da systemet bygger 
på blockchain, kan der ikke sås tvivl om, at 
de rejsende har købt billet til den pågæl-
dende afgang ej heller, at flyet er aflyst 
eller forsinket mere end fire timer: ergo, 
kan og skal pengene udbetales øjeblikke-
ligt. Er det relevant? Ja, eksempelvis får 
en halv million rejsende i Storbritannien i 
dag ikke den kompensation, de har krav på 
ved flyforsinkelser.

Det brillante ved blockchain-teknologien 
er, at alle de ordninger, man bygger oven 
på systemet, ikke behøver mellemmænd. 
Man taler om smarte kontrakter. Hvis 
systemet siger, at jeg har købt bilen, at 
jeg har betalt min præmie og meldt bilen 
stjålet til politiet - så er det sådan! I prin-
cippet skal forsikringsselskabet herefter 
ikke engang behandle klagen - der er ikke 
noget at behandle - og den tidligere ejer 
får automatisk udbetalt sin dækning. #
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I gennem et århundrede har auto- 
assistance og -forsikring været funderet 
på mekanik, der bryder sammen af den 
ene eller anden årsag. Men elektriske biler 
er fyldt med moderne computerteknologi, 
som er koblet op på et gigantisk globalt 
Internet of Things. Samtidig investerer as-
sistancesiden i stadig mere avanceret  
datateknologi lige fra avancerede chat-
bots med kunstig intelligens til forsik-
rings- og servicealgoritmer, der fodres af  
”a terra bytes of big data”.

Det indebærer, at både forsikringssel-
skaberne og assistanceorganisationerne 
bevæger sig fra traditionel ”auto assistan-
ce” til ”data assistance”. Når systemerne 
bryder sammen, og kunderne havner i 
problemer, vil det i fremtiden forment-
lig være dataproblemer frem for hard-
ware-problemer.

Fremtidens assistanceorganisationer 
bliver teknologivirksomheder - eller 
tech-virksomhederne blive fremtidens as-
sistanceorganisationer. Og et helt nyt sæt 
af udfordringer tårner sig op i horisonten. 
Hvordan sikrer assistanceorganisationer-
ne og forsikringsselskaberne, at fremti-
dens selvkørende elbiler ikke bliver hacket 
eller, at hele transportsektoren ikke læg-
ges øde af hackere, der er finansieret af 
fremmede hackere eller uregerlige trolde?

Hvordan vil de samme organisationer 
håndtere kunderne privatliv? Det nye 
europæiske GDPR-direktiv understreger, 
at data i fremtidens mobilitet tilhører kun-
derne. Hele den udvikling, som vi kender 
fra finanssektoren, hvor man taler om 
open banking - altså eksterne servicele-
verandører, som overtager bankens rolle.

Det nye scenario for data assistance i 
fremtidens mobilitetssystem bliver et 
væsentligt indsatsområde - måske det 
vigtigste. 

#8
From auto assistance 

to data assistance
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Fremtidens mobilitet vil være et on-demand-marked 
styret af millenial-generationen, som ikke ønsker ejen-
domsretten, men brugsretten til transportmidler, når og 
hvor de har behov for det. Mobilitet bliver en service, og 
de biler, vi i fremtiden ser på vejene, vil være elektriske og 
formentlig selvkørende og i hvert fald kommunikerende 
med andre biler og trafikken som en helhed. Den assistan-
ce og de forsikringer, som efterspørges vil tilsvarende 
være on-demand. De skal kunne kobles til og fra efter 
behov, og de vil tilsvarende blive faktureret per kilometer, 
per dag eller per assistance. 

De fleste behov for assistance vil opstå i forbindelse med 
datanedbrud snarere end mekaniske nedbrud, og meget 
af den hjælp, som efterfølgende ydes vil styres af algorit-
mer, big data og kunstig intelligens. Derfor vil kravene til 
kompetencer hos leverandørerne blive helt anderledes 
end dem vi kender i dag. Der vil opstå en ny type proble-
mer: Hacking, datasikkerhed og beskyttelse af kundernes 
private data.

Men selvom mange former for assistance kan løses elek-
tronisk, vil der på en eller anden måde stadig være behov 
for mennesker. Kriser gør folk utrygge, og kun mennesker 
kan fjerne denne utryghed. 
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