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Sammanfattning: Framtidens  
”neutrala” teknikplattform?
Blockkedjor för dynamisk prissättning av innovativa försäkringstjänster

Blockkedjan  — framtidens ”neutrala” teknikplattform?
Ett möjligt framtidsscenario för datadrivna ekosystem är framväxten 
av teknikplattformar som inte gynnar någon enskild aktör framför 
andra intressenter. Blockkedjan är en teknologi som kan erbjuda en 
sådan plattform, och därmed möta kraven på decentraliserad och 
distribuerad organisering av olika slags aktörer. 

Det som är speciellt med en blockkedjebaserad plattform är att 
individuella användare äger och hanterar sin data. Det här projektet 
har utforskat dels hur en sådan plattform kan utvecklas, dels vilka 
möjligheter och utmaningar det innebär tekniskt och praktiskt.

Gröna Borätten och Trygga Villan
Två olika försäkringskoncepten har utforskats med blockkedjeteknik 
som utgångspunkt: ”Gröna Borätten” och ”Trygga Villan”. 

Gröna Borätten syftade till att utforma ett försäkringskoncept 
som nyttjar blockkedjan för att möjliggöra ett miljömedvetet och 
hållbart beteende bland bostadsrättföreningar. Genom en ökad 
transparens, som möjliggörs av digitalisering, kan ägare av borätter 
exempelvis inspireras att kollektivt reducera sin totala energiför
brukning. Blockkedjan har potential att generera samt lagra ”digitala 
spår” av sådana individuella och kollektiva beteenden. Dessa kan 
analyseras för dynamiska korrigeringar av enskilda medlemmars 
såväl som bostadsrättsföreningars försäkringar på ett integritets
säkert sätt.

Trygga Villan syftade till att utforma ett försäkringskoncept som  
genom användning av blockkedjan erbjuder husägare en tryggare 
livssituation. Sådan teknologi möjliggör en digital ”hushistorik” med 
avseende på konstruktion, underhåll och förbättring samt olika aktö  
rers inblandning. På så vis skapas förutsättningar för preventiva åt
gärder och effektiva insatser när problem uppstår, som gynnar både 
fastighetsägaren och Länsförsäkringar. Här spelar kunders förmåga 
och vilja att tillhandahålla värdefulla data en stor roll och har en 
direkt och dynamisk inverkan på försäkringens prissättningsmodell.

Datadelningsplattform
Genom samarbete med RISE har projektet utvecklat en blockkedje 
baserad plattform som möjliggör dynamisk prissättning av data
drivna försäkringstjänster för smarta hem. Plattformen som en 

datamarknadsplats möjliggör för dataägare/dataproducenter att  
tillhandahålla data och tjänsteleverantörer att generera insikter 
utifrån dessa data. På så vis erbjuds Länsförsäkringar möjligheten  
att tillsammans med sina kunder och andra aktörer bättre förstå 
olika datakällors potentiella värde var för sig eller i kombination. Mer 
specifikt fokuserades designarbetet på hur plattformens funktiona
litet kan bidra till att försäkringstagare kan reducera energiförbruk
ning, undvika fuktskador och förhindra inbrott.

Projektets arbete kring hållbar energianvändning har resulterat 
i ett användningsscenario, som involverar Länsförsäkringar, Umeå 
Energi och Vakin, samt en konceptuell arkitektur. En väsentlig aspekt 
har handlat om att detaljera hur och var data kan genereras, vilka 
dataflöden som kan tänkas existera samt vilka insikter som analys av 
dessa data eventuellt kan erbjuda. Vidare har projektet framgångs
rikt utforskat tekniker för integritetssäkring av dataanalys i syfte 
att möjliggöra delning av insikter mellan olika aktörer. Arbetet visar 
i detalj hur dessa byggstenar kan konfigureras till integritetssäkrade 
applikationer.

Dessutom har projektet adresserat de sociala och organisatoriska 
aspekter som behöver hanteras när blockkedjeteknik implementeras 
för att åstadkomma datadrivna verksamheter. Den framtagna led
ningsmodellen visar att värdeskapande i sådana verksamheter sker 
genom ett samspel mellan framväxande och förändrade arbetsruti
ner, värderingsscheman samt befogenheter. Därför behövs ytterli
gare forskning kring den logik som styr användares interaktion med 
blockkedjan i relation till organisatoriska behörigheter och roller.

Projektet har letts av doktor Rikard Lindgren, professor i informatik  
vid Göteborgs universitet.

Länsförsäkringar har målsättningen att utvecklas till ett framtidens försäkringsbolag med en dynamisk och  
innovativ kundorientering som möjliggörs genom en kombination av datadrivna processer och digitala tjänster. 
Det här projektet har utforskat dels hur en blockkedjebaserad plattform kan utvecklas, dels vilka möjligheter 
och utmaningar det innebär tekniskt och praktiskt.
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