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Big data utfordrer
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Standarder og forskning en 
viktig del av forbrukerpolitikken 
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Plan
1. Nye reguleringer: GDPR og PSD 2
2. Analytiske perspektiver

• Brukeratferd
• Distribusjon og infrastruktur

3. Kunnskapsbehov
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PSD2: Store omveltninger i 
banknæringen

Ulf Bjørnhaug jobber i Nordea med betalingsløsninger. 
Han tror digitale valutaer og såkalt blokkjedeteknologi
kan revolusjonere måten man overfører penger på.
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GDPR og PSD2 
13. januar 2018 innføres det nye betalingsdirektivet 

(PSD2), mens et nytt personverndirektiv (GDPR) trer i 
kraft 25. mai samme år. 

De to direktivene bidrar til å endre spillereglene i de 
europeiske forbrukermarkedene. 

Intensjonen med PSD2 er å legge til rette for økt 
konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme 
innovasjon, PSD2 tillater andre enn banker å overføre 
fra konto til konto.
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GDPR (general data protection
regulation)

Å styrke borgernes rettigheter og tilliten til digitale 
tjenester. Sentrale prinsipp:

• et felles regelverk i Europa, men samtidig lette 
utvekslingen av personopplysninger over landegrenser

• å sikre samarbeidet mellom personvernmyndigheter. 
• portabilitet; forbrukeren får rett til å overføre 

opplysninger fra en leverandør til en annen. 
• Formålsprinsippet
• Samtykke, næringsaktører kan få et nært bilde av 

enkeltforbrukere og deres atferd.
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Regulering og utfordring: 
Spotifys personvern

BY ACCEPTING THE PRIVACY POLICY, YOU EXPRESSLY 
AUTHORISE SPOTIFY TO USE AND SHARE WITH OTHER 
COMPANIES IN THE SPOTIFY GROUP, AS WELL AS CERTAIN 
TRUSTED BUSINESS PARTNERS AND SERVICE PROVIDERS, 
WHICH MAY BE LOCATED OUTSIDE OF THE COUNTRY OF 
YOUR RESIDENCE (INCLUDING COUNTRIES WHICH DO NOT 
PROVIDE THE SAME LEVEL OF PROTECTION FOR THE 
PROCESSING OF PERSONAL DATA AS THE COUNTRY OF 
YOUR RESIDENCE), THE INFORMATION PROVIDED BY YOU 
TO SPOTIFY, EVEN IF SUCH INFORMATION IS COVERED BY 
LOCAL BANKING SECRECY LAWS. 
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Forbrukeratferd:hvordan agerer 
forbruker?

Rasjonell forbruker og tillit:

p= sannsynligheten for tillitsverdighet
L= potensielt tap (verdien av persondata)
G = potensiell gevinst (verdien av godet)
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Nudging og atferdsøkonomi
• Valgarkitektur 

• (Opt-in , Opt-out
• Hyperbolsk diskontering
(present biased)
• Framing (alternativer)
• Confirmation bias
• Sosial kontekst (Facebook)
• Nevropsykologi
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Distribusjonskjede
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Digital plattform
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Digitale økosystemer
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Digitale landskap
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Digitale landskap
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Digitale landskap
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Kompleksitet i økosystem
• Roller og funksjoner
• Nivåer teknologisk og økonomisk
• Prosesser
• Makt
• Ansvar
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Fire hovedstrømmer i studie av 
digitale økosystemer

1. Politisk-økonomisk
2. Teknologisk
3. Økonomisk 
4. Brukerorientert
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Big Data, distribusjon og 
kunnskapsbehov

• Plattformer og digitale økoystemer som analysenhet
• Hvordan ser verdiskapningen av big data ut?
• Hvordan analyseres, brukes og deles data?
• Hva slags arbeidsfordeling finnes mellom de ulike 

parter i verdiskapningen? Transparens og rettslige 
forhold ved kontrakten. Hvem er selger og hvem er 
privatperson?

• Klagemuligheter og kompensasjon. Hvem skal du 
klage til?
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Forskningsutfordringer
1. Nye tjenester. Bank og finansnæringen ser for seg 

dramatiske endringer av bransjen de kommende år. 
Hvordan påvirker reguleringer (GDPR) og 
dereguleringer (eks PSD2) utviklingen av nye 
tjenestilbud (eks betalingsformindling og rådgivning)?

2. Transparens og rettslige forhold ved kontrakten. 
Hvem er selger og hvem er privatperson?

3. Tillit. Troverdigheten ved ratingsystemene? 
Personalisert reklame?

4. Klagemuligheter og kompensasjon. Hvem skal du 
klage til?
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Brukeratferd 1

• forbrukernes holdninger til å avgi personopplysninger i 
kommersiell sammenheng og om det er en sammenheng 
mellom forholdet til egne personopplysninger og andre 
sårbarhetsindikatorer

• avdekke eventuelle forskjeller i holdninger til egne 
forbrukerdata basert på kjønn, alder, inntekt, utdannelse 
mm.? 

• hvilken verdi tillegger forbrukerne sine persondata.
• hvilke gjenytelser er det rimelig å kreve for å avgi 

opplysningene og er det tilpassede tjenester, rabatter, 
eksklusivitet eller annet som frister mest? 
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Brukeratferd 2
• undersøke om forbrukerne er mindre tilbøyelige til å si «nei» til 

inngripende behandling av personopplysninger dersom man først 
blir bedt om samtykke sent i en beslutningsprosess (jf. 
adferdsøkonomiske innsikter som f.eks. confirmation bias).

• hvilke aktører ønsker forbrukerne å avgi opplysninger til og hvem 
de anser som risikable (statlige virksomheter vs kommersielle 
aktører; globale selskaper vs nasjonale aktører; er det forskjeller 
mellom bransjer og tjenestetyper, etc)

• utover dette vil det utvikles spørsmål som er security-orienterte (i 
samråd med FR).
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Avslutning
Big data, I argue, is not a technology or an inevitable 

technological effect. (…) It originates in the social and 
it is there that we must find it and know it” (Zuboff
2015:75).
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