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En flodbølge af data akkumuleres i disse år på gigantiske servere. Anvendelsesmulighederne er
uanede, og håndteringen af verdens nye råstof er allerede placeret på øverste strategiske niveau i USA,
Storbritannien og Kina.

Danske virksomheder har kniven på struben: Lær at udnytte jeres data eller dø, lyder det fra førende
eksperter. Virksomheder, der baserer beslutningerne på data, klarer sig 5-6 pct. bedre end deres
konkurrenter.

Den offentlige sektor gemmer på en guldmine af data, som private virksomheder kan drage nytte af.
Erhvervslivet opfordrer til at åbne mere for godteposen. I sundhedsvæsenet rykker debatten om følsomme
persondata tættere på.

Den digitale økonomi tegner sig allerede for 20 pct. af væksten i de udviklede lande, og politikerne skal træffe
nogle benhårde prioriteringer – fra infrastruktur til uddannelse – hvis vækstmulighederne skal udnyttes.
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Believe the hype. Big data er langt mere end et flygtigt it-buzzword – det er
den ressource, der kommer til at drive fremtidens digitale vækst. Derfor er det
heller ikke noget, der kan overlades til dataloger, statistikere og it-nørder. Big
data bliver en fundamental vækst- og i mange tilfælde overlevelsesbetingelse
for virksomheder og nationer. Det er noget, alle bliver nødt til at forholde sig til
– ikke mindst politikerne, der står foran en række afgørende beslutninger om,
hvordan vi bedst forbereder os på den datadrevne økonomi.
På de følgende sider giver Mandag Morgen et indblik i den datadrevne økonomi,
de muligheder, den rejser, og de beslutninger, den kræver. Analyserne er blevet
til på baggrund af et intelligence-partnerskab med Google, der har været med
til at støtte projektet og levere data og ny viden. Mandag Morgen har det fulde
ansvar for det journalistiske indhold.

INTELLIGENCE 7. JUNI 2013

61

Big Data

62

INNOVATION BY COMMUNICATION

FOTO

VESTAS

INTELLIGENCE

Big data er en ny
tids råstof
En flodbølge af data suges i disse år op af store fabrikslignende datalagre
verden over. De bliver krumtappen i informationsalderens næste fase, og
vil skabe vækst og innovation i erhvervslivet og løse nogle af samfundets
største udfordringer. Datarevolutionen er i gang, men hæmmes stadig af et
altmodisch tankesæt blandt topledere og politikere.

I

Luleå i det nordlige Sverige, mindre end 100 kilometer
fra polarcirklen, kan et begejstret bystyre i øjeblikket se
den digitale datarevolution udspille sig for deres øjne.
Her bygger internetkæmpen Facebook nemlig et datacenter, der bliver det hidtil største af sin art. Fabriksbygninger
vil dække et areal, der svarer til 13 fodboldbaner.
Forklaringen på den særegne placering er kulden. Med
frostgrader i 8 ud af 12 måneder er det muligt for Facebook
og andre store it-giganter at spare udgifterne til den nedkøling, der er nødvendig for at opbevare de mange data. Og
mængderne vokser. Ifølge it-analysehuset IDC vil det digitale univers vokse med faktor 300, fra 130 exabyte i 2005 til
40.000 exabyte i 2020. Det svarer til mere end 5.200 gigabyte
for hver verdensborger – mand, kvinde eller barn. Se figur 1.
Lignende datacentre skyder i øjeblikket op over hele
verden. Google har indrettet en såkaldt serverfarm på en
tidligere papirfabrik i Finland. Og Amazon har spredt serverparker rundt over hele Europa for at være tæt på kunderne. De store it-giganter bruger nemlig ikke kun datacentrene til deres egne datadrevne forretninger, men lejer
også datakraften ud til andre virksomheder.
For big data er ikke længere et fænomen forbeholdt internetvirksomheder. Ifølge eksperterne vil datarevolutionen i de kommende år vende op og ned på hverdagen for
samfund, virksomheder og almindelige borgere.
ET PARADIGMESKIFTE
De nye, store datacentre bliver – kombineret med højhastighedsforbindelser og kraft igere computere – hjertet, hjernen
og rygraden i en stadig mere udbygget digital økonomi,
hvor data er den centrale råvare med næsten ubegribelige
anvendelsesmuligheder.
Vestas’ supercomputer Firestorm.
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FIGUR 1 Mængden af digitale data i verden vil vokse
med eksponentiel hast.
Kilde — Digital Universe Study, IDC, 2012.

OECD anslår i en rapport fra midten af april, at udnyttelse af big data kan spare europæiske regeringer for 15-20
pct. på de offentlige driftsbudgetter. Og billedet går igen
sektor efter sektor. Eksisterende virksomheder kan øge indtjeningen med 5-6 pct. ved at hoppe med på datarevolutionen. Og dertil kommer talrige nye virksomheder, der opstår
alene på grund af mulighederne for at bearbejde data på nye
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DE TRE V’ER
Big data-revolutionen hænger sammen med tre teknologiske udviklingsspor, der på engelsk har affødt udtrykket
“The Th ree V’s”:
Volume. Mængden af data vokser eksponentielt. Ifølge itanalysehuset IDC vil det digitale univers vokse med faktor
300, fra 130 exabyte i 2005 til 40.000 exabyte i 2020. Det
svarer til mere end 5.200 gigabyte for hver verdensborger –
mand, kvinde eller barn. En stor del af disse data vil være
ustrukturerede i form af tekster, billeder og videoer, der
først skal analyseres nærmere, før de kan bruges til at skabe
værdi. Det er anslået, at det amerikanske varehus Walmart
samler mere end 2,5 petabyte data fra sine butikker – hver
time. For at få et billede af udviklingen kan tiden skrues tilbage til år 2000. Dengang var der gået godt og vel 40 år efter
fabrikationen af de første computere. Alligevel var kun en
fjerdedel af verdens informationer dengang ifølge forskeren Martin Hilbert fra University of California lagret digitalt. I 2007 var andelen af de analoge data dalet til 7 pct. I
dag vurderer Hilbert, at den analoge andel er nede på 2 pct.
Velocity. Hastigheden, hvormed data kan behandles,
vokser også, hvilket gør det muligt at håndtere data i realtid – hvilket eksempelvis er tilfældet, når Google foreslår
søgninger. Ifølge den såkaldte Moore’s Lov fordobles computerkraften på 18 måneder. For 20 år siden krævede det

måder. Data er basalt set gået fra at være en nødvendig faktor i handelstransaktioner til at blive selve handelsvaren.
Big data er ikke bare et særligt it-fænomen. Allerede i
dag ser vi, hvordan intelligent brug af data har vidtrækkende anvendelsesmuligheder på en række områder fra
sundhedssektoren til trafi kplanlægning og miljøteknologi.
Hovedforklaringen er, at de enorme datamængder giver
mulighed for at få besvaret nogle af de spørgsmål, vi aldrig
tidligere har kunnet få svar på. Vi er vidner til et paradigmeskifte, der tåler sammenligning med de store videnskabelige revolutioner, mener Viktor Mayer-Schönberger,
medforfatter til den nye bog “Big Data – A Revolution That
Will Transform How We Live, Work and Think” og professor ved Oxford University.
“Tidligere var det dyrt at tilvejebringe data. Når man
havde brug for et svar på et spørgsmål, foretog man en
stikprøve, der kunne besvare det. Men stikprøver forudsætter, at du har et konkret spørgsmål at stille. I en æra
med big data kan man teste mere abstrakte teorier, fordi
datagrundlaget allerede eksisterer,” siger han.
I første omgang er den største udfordring imidlertid at
forstå fænomenet til bunds og udvikle et nyt mindset, der
kan rumme det, mener Viktor Mayer-Schönberger.
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eksempelvis en maskine på størrelse med et køleskab og en
vægt på 250 kg at gemme en gigabyte data. I dag render
vi hver især rundt med adskillige gigabytes i lommen på
forskellige smartphones. Dog anfører dataloger, at der i en
æra med big data alligevel kan være udfordringer med at få
computerkraften til at følge med, hvilket kræver udvikling
af smartere algoritmer til at håndtere store mængder data.
Variety. Der opstår hele tiden et væld af nye datakilder,
ofte ustrukturerede. Det kan være sensorer indbygget i
produkter, diskussioner på de sociale medier eller lydklip,
fotografier og videomateriale. Mange af de nye og relevante datakilder i en big data-æra er i øvrigt relativt nye.
Smartphones, der er en uudtømmelig kilde til persondata
om brugerens aktiviteter, GPS-positioner og handlemønstre, blev først for alvor en vigtig kilde til dataindsamling
for seks år siden. Analytiker hos it-konsulenthuset Gartner,
Doug Laney, der opfandt “de tre v’er” i 2011, mener, at netop
“variety” er det mest interessante af de tre V’er. Virksomheder sidder nemlig på mange flere data, end de måske regner
med. Elevator-log-fi ler kan hjælpe med at forudsige ledige
ejendomme. Tyve tweeter om, hvad de har stjålet – lige ved
siden af butikken. Og e-mails indeholder nøglen til kommunikationsmønstre i succesfulde projekter. Mange af den
slags data er fortsat ikke anvendte – og betegnes derfor ifølge Gartner som “sorte data”, der ikke er åbenlyse.

“Vi skal først og fremmest forstå data som en informationsværdi og udvikle et mindset omkring det. Ellers får
vi ikke samlet data og analyseret dem, og så er værdien
tabt,” siger han.
DATA PÅ DAGSORDENEN
Det enorme potentiale har i flere lande sat big data på dagsordenen på allerhøjeste politiske niveau.
For bare et par uger siden udsendte USA’s præsident,
Barack Obama, en direkte ordre til sin administration om,
at den amerikanske regeringsmaskine nu har pligt til at
åbne for alle de data, der ligger i arkiverne – bl.a. i håbet
om, at denne råvare kan få nyt liv i hænderne på fantasifulde iværksættere. Han henviste bl.a. til den industri og
vækst, der i sin tid fulgte i kølvandet på daværende præsident Ronald Reagans åbning af adgangen til GPS-data.
I det hele taget har big data-revolutionen ramt Obamaadministrationen. Obama har også iværksat et ambitiøst
big data-projekt, der skal bane vej for en præcis kortlægning af den menneskelige hjerne. Obamas egen valgsejr i
efteråret bliver i øvrigt også tilskrevet en knivskarp brug af
dataanalyse til at ramme de rette vælgere.
I Storbritannien står regeringschefen ikke tilbage for
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Facebooks nye serverfarm i Luleå i det nordlige Sverige ligner til forveksling en traditionel lagerbygning. Forskellen er blot,
at varerne på Facebooks digitale lager bringes til og fra datacentret ved hjælp af store, nedgravede fiberforbindelser. Nye
datacentre, der især skyder frem i kolde egne på grund af bedre nedkølingsmuligheder, bliver den mere fysiske dimension i
datarevolutionen.
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sin amerikanske kollega. I august i fjor lagde premierminister David Cameron for første gang op til, at det skal
være muligt for forskere at få adgang til anonyme data fra
sundhedssystemet.
“Det vil hjælpe til at gøre Storbritannien til det bedste
sted i verden at udføre den førende forskning,” sagde han.
I forvejen ligger Storbritannien ifølge en vurdering fra
revisionshuset Deloitte helt i front med adgangen til offentlige data. Den britiske regering har bl.a. etableret Open Data
Institute (ODI), der skal hjælpe iværksættervirksomheder
med at få værdi ud af offentlige data, som led i den britiske
regerings genopretningsplan efter den økonomiske krise.
ODI vil modtage 10 millioner pund over de næste fem
år, og private investorer inviteres også med. Således har
stifteren af auktionssitet eBay, Pierre Omidyar, allerede
postet 470.000 pund i projektet.
BREDE ANVENDELSESMULIGHEDER
Den store politiske bevågenhed skyldes ikke bare det
kommercielle potentiale. Big data har anvendelsesmuligheder i en lang række samfundssektorer.
På sygehusene kan big data redde liv. På en række nordamerikanske hospitaler er det eksempelvis nu overladt til

en computer at diagnosticere, om en for tidligt født baby
skal i behandling for en infektion – vel at mærke 24 timer
før infektionen indtræffer. Det er muligt på grund af adgang til omfattende historiske data om bl.a. hjerterytme,
åndedræt og temperatur.
Uddannelsessektoren er et andet område, hvor big data
spås kæmpe muligheder. I takt med at flere og flere studerende modtager it-understøttet undervisning, onlinekurser osv., bliver det muligt for underviserne i realtid at
få hjælp til at forbedre kursustekster, fordi algoritmer hele
tiden overvåger de store mængder af data om, hvordan de
studerende tilegner sig teksterne.
På den lidt længere bane kan big data i undervisningssektoren også skabe langt mere præcist differentieret
undervisning, hvor algoritmerne selv tilpasser undervisningsniveauet til den enkelte på baggrund af store
mængder data om, hvad der er mest effektfuldt for en person med bestemte læringskarakteristika.
Big data kan også blive et potent beslutningsværktøj
for politikere.
Et studie foretaget af Global Pulse, der bl.a. brugte
sproganalyser, viste, at politiske beslutningstagere kunne
bruge data fra sociale medier til at formulere politikker,
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BIG DATA BANER VEJ FOR KUNSTIG INTELLIGENS
Der er vægt bag ordene, når eksperterne siger, at datarevolutionen kun lige er begyndt. Blandt de mange, næsten
ubegribelige perspektiver, der åbner sig, er muligheden
for at skabe en kunstig og selvlærende intelligens i form
af en algoritme, der selv tilegner sig ny viden på samme
måde som den menneskelige hjerne.
For et par år siden var det IBM’s supercomputer, Watson, der viste muskler i tv-programmet Jeopardy. Og for
et år siden var det forskere hos Googles mystiske X Lab,
der demonstrerede, at det var muligt at skabe et neuralt

der adresserede problemerne blandt arbejdsløse. Det
skete bl.a. ved at scanne de sociale medier, hvor det var
muligt at få et billede af, hvilke udfordringer de arbejdsløse oplevede.
Et tredje eksempel er trafi kplanlægning. I Londonområdet var politikerne i mange år overbeviste om, at togpendlere typisk var de personer, der boede i stationsbyerne
omkring London. Men med data fra selskabet Intrix, der
akkumulerer data fra bilers GPS-anordninger, opdagede
politikerne, at mange af togpendlerne faktisk kom fra oplandet omkring stationsbyerne. Det betød, at indsatsen for
at forbedre infrastrukturen blev kanaliseret over på disse
mindre veje.
Talrige analyser viser, at der alene i den offentlige sektor
ligger et kæmpe potentiale gemt i big data. Alene i effektivitetsforbedringer vil regeringer i udviklede vestlige lande
ifølge McKinsey kunne spare mere end 250 milliarder euro
årligt ved at anvende big data.
I Storbritannien alene har den britiske tænketank Policy
Exchange i forlængelse heraf fastslået, at brug af big data kan
spare den offentlige sektor for mellem 16 og 33 milliarder
pund om året. Det svarer til 250-500 pund pr. indbygger.
Også i forhold til klimaudfordringerne vil big data have
et stort potentiale. OECD fastslår i rapporten “Exploring
Data-Driven Innovation as a New Source of Growth”, der
udkom i midten af april, at brugen af big data i energisektoren i forbindelse med smartgrid vil kunne give en miljøgevinst på 2 milliarder ton sparet CO2 i 2020.
Ifølge OECD er der en enorm potentiel miljøgevinst i
mere intelligent afvikling af trafi kken. Det arbejde er man
i gang med i Stockholm. Her eksperimenterer forskere sammen med IBM lige nu med at bruge data fra GPS-modtagere
i taxaer kombineret med data fra trafi ksensorer, forureningsmålere og vejrmålere til at give et realtidsbillede af trafi kflow,
rejsetider og de bedste pendlermuligheder i den aktuelle situation. Ideen er, at en trafi kant altid vil kunne få præsenteret

66

INNOVATION BY COMMUNICATION

netværk bestående af 16.000 computerprocessorer og
lade computerne bladre igennem YouTube for at lede efter katte.
Hjerne-simulatoren blev udsat for 10 millioner tilfældige YouTube-videoer i løbet af tre dage, og efter at være
præsenteret for 20.000 forskellige ting, begyndte den at
registrere katte ved at bruge en lærings-algoritme.
Men det mest bemærkelsesværdige var, at den aldrig
fi k at vide, hvad en kat var. Det lærte den sig selv ved at
knuse og bearbejde de mange data.

den bedst mulige rute igennem byen på et givent tidspunkt.
Systemet vil være en videreudbygning af det i forvejen
avancerede it-system bag Stockholms betalingsring.
DATA SKABER NY VÆRDI
For den private sektor er big data også en råvare med profitpotentiale. Big data vil øge produktiviteten, skabe nye
job og være katalysator for ny vækst.
Big data bliver helt uundgåelig at forholde sig til, vurderer professor ved MIT Sloan School of Management, Andrew McAfee, der sammen med sin kollega Eric Brynjolfsson har publiceret artiklen “Big Data: The Management
Revolution” i Harvard Business Review.
“Big data bringer den videnskabelige metode til forretningsverdenen, hvor den i mange år har været fraværende.
Derfor er det en revolution,” siger han.
Mange virksomhedsledere styrer i sidste ende pr. instinkt og mavefornemmelse. Men undersøgelser viser,
at beslutninger baseret på big data altid overgår en ellers
udmærket intuition, forklarer McAfee. Virksomheder, der
baserer deres beslutninger på big data, klarer sig 5-6 pct.
bedre målt på indtjeningen end konkurrenterne.
I rapporten “Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity”, illustrerer konsulenthuset McKinsey bl.a., hvordan big data vil kunne
skabe en væsentlig produktivitetsvækst, alene fordi det
vil gøre virksomheder i stand til at optimere prissætning,
forbedre produktudvikling og indhøste effektiviseringer.
Se figur 2.
Big data vil også have en betydning for hele it-branchen.
De mange nye data skal opsamles, lagres og knuses. Ifølge
analysehuset Gartner betyder det, at big data alene i 2015
vil skabe 4,4 millioner nye it-job globalt.
Dertil kommer, at der på basis af den nye dataråvare
opstår nye vækstvirksomheder, der lever af at omsætte de
mange nye data til økonomisk værdi.
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SÅDAN OMSÆTTES DATA TIL PENGE
Stor værdi i big data på forskellige nivaeuer estimeret af McKinsey Global Institute
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FIGUR 2 Big data giver værdi på flere niveauer – fra dataopsamling over bedre drevne forretninger til helt nye

virksomheder.
Kilde — McKinsey Global Institute.

Et eksempel er Parkopedia, der på data bygger en service om parkeringspladser i storbyer. Et andet eksempel
er it-servicen Decide.com, der ved hjælp af smarte algoritmer forudsiger priserne på forbrugerprodukter i USA
og bl.a., ud fra raffi neret sandsynlighedsregning, adviserer forbrugerne, hvis prisen på en vare ser ud til at falde
i nær fremtid.
Også veletablerede virksomheder føder iværksættersucceser på ryggen af big data-bølgen. Pakkehåndteringsfirmaet UPS solgte i 2010 sin data-analyseenhed
UPS Logistics Technologies til kapitalfonden Thomas
Bravo. Den arbejder nu videre under konceptet Roadnet
Technologies, der hjælper en række virksomheder med at
optimere ruteplanlægningen. Værktøjet har sparet UPS
mange penge og miljøet for tonsvis af CO2.
DANMARK MANGLER EN STRATEGI
Herhjemme er boligportalen Boliga et godt eksempel på,
hvordan allerede eksisterende offentlige data om det danske
boligmarked kan anvendes til nye forretningsmuligheder.

Der er også store forhåbninger om, at der vil opstå nye virksomheder og løsninger baseret på danske grunddata, der
tidligere kostede penge at få adgang til. I Danmark handler
det foreløbig om adgang til landkortdata, selskabsdata, matrikelkort og Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
Initiativet viser, at Danmark er ved at få øjnene op for
potentialet i big data. Men ifølge flere iagttagere mangler
der en mere målrettet og strategisk tilgang.
Bl.a. mangler der en debat om åbning af mere delikate
data, påpeger Henrik Zangenberg fra konsulentvirksomheden Zangenberg og Co., der for to år siden udarbejde
rapporten “Kvantificering af værdien af åbne offentlige
data”, der detaljeret analyserede, hvordan offentlige data
vil kunne gavne en række danske private sektorer.
“Foreløbig har man taget fat i data, der ikke er så kontroversielle, men der udestår en diskussion om at få adgang til en lang række andre steder i forskellige sektorer,”
siger Henrik Zangenberg. Han peger bl.a. på data om
sundhed, indkomster og energi som eksempler på områder med stort potentiale.
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Brug dine data
eller dø
Big data er et spørgsmål om overlevelse – også for danske virksomheder.
Sådan lyder budskabet fra internationale eksperter. Datarevolutionens
vindere bliver de virksomheder, der formår at omsætte data til
effektiviseringer, bedre ledelsesbeslutninger og nye forretningsmodeller.

D

et er gået stærkt, siden Morten Lindblad og
Kjartan Jensen i slutningen af 2011 etablerede
big data-virksomheden Dataproces. I dag har
virksomheden omkring 20 medarbejdere – og hver måned
kommer der nye til.
“Den største udfordring lige nu er at nå at lære hinanden
op,” siger Morten Lindblad, der ligesom sin medstifter er
tidligere kommunalt ansat.
Virksomheden eksisterer udelukkende, fordi det nu er
teknologisk muligt at håndtere de store datamængder, den
offentlige administration genererer. Dataproces arbejder
med at krydse og analysere data fra forskellige kommunale
it-systemer for at dæmme op for forkerte lønudbetalinger,
finde fejl i momsregnskaber og følge op på, om ind- og udgående regninger stemmer overens med virkeligheden.
Lige nu arbejder Dataproces for 12 danske kommuner.
Dataproces er blot ét eksempel på, hvordan big data er
på vej til at transformere erhvervslivet fundamentalt. Datarevolutionen åbner allerede i dag store muligheder for
effektiviseringer og bedre beslutningskvalitet i etablerede
virksomheder. Men det er blot begyndelsen.
Næste bølge i datarevolutionen handler om innovation:
For virksomheder i alle sektorer vil adgangen til enorme
mængder af data åbne helt nye forretningsmodeller, der
endda – på grund af det høje vidensniveau baseret på
unikke data – vil blive sværer at kopiere. Og endelig vil da-
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taøkonomien give næring til helt nye industrier, der som
Dataproces bruger data-analyse til at skabe værdier i andre
virksomheder og organisationer.
BIG DATA SIKRER OVERLEVELSEN
Alt tyder på, at det bliver helt nødvendigt for virksomheders overlevelse at springe med på databølgen, vurderer
eksperterne.
En af dem er professor på MIT Sloan, Andrew McAfee:
“Så længe dine konkurrenter ikke hopper med på bølgen,
kan du fortsætte, som du plejer. Men hvis en ny spiller
kommer til verden og træffer 10 pct. bedre beslutninger
end dig, fordi de er baseret på data, så kommer du hurtigt
ud i seriøse problemer,” siger han.
En lignende vurdering kommer fra Børge Obel, professor og centerleder ved Interdisciplinary Center for Organizational Architecture (ICOA) på Aarhus Universitet. Hans
center var midt i maj medarrangør af en konference på
Sorbonne-universitetet i Paris om big datas implikationer
for organisationsdesignet i virksomheder.
“Jeg er ikke længere i tvivl: De virksomheder, der forstår
at bruge det her, vil vinde,” konstaterer han.
Mange virksomheder tøver imidlertid med at kaste sig
helhjertet ud i revolutionen – ikke mindst i Danmark. En
analyse foretaget af Vanson Bourne for datacenterleverandøren Interxion viste for nylig, at it-afdelinger i Danmark
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BIG DATA HAR IKKE SLÅET ROD I
DANSKE VIRKSOMHEDER
Danske virksomheder halter bag efter de udenlandske
konkurrenter, når det gælder big data. Det vurderer en
række eksperter på baggrund af nye undersøgelser.
En ny undersøgelse, foretaget af Vanson Bourne for
datacenterleverandøren Interxion, viser eksempelvis, at
it-afdelinger i Danmark halter efter deres europæiske kolleger, når det handler om at undersøge mulighederne i big
data.
Ifølge undersøgelsen har 60 pct. af it-afdelingerne i
Danmark og Sverige endnu ikke undersøgt, om big data
kan gavne deres forretning. I resten af Europa er det blot
35 pct.
Men det er ikke den eneste undersøgelse, der vidner
om et uforløst potentiale. It-selskabet NNIT kunne i februar fortælle, at mens knap otte ud af ti virksomheder
vurderer, at der ligger er strategisk aktiv i big data, er det
kun 18 pct., der har formuleret en egentlig strategi eller
plan for at bringe dette aktiv i spil.
“Det er meget tydeligt, at der er et uudnyttet potentiale,” lyder det fra Karsten Fogh Ho-Lanng, teknologidirektør i NNIT.

halter efter deres europæiske kolleger, når det gælder big
data. Se tekstboks.
Samtidig er der dog også en række frontløbere i Danmark, der allerede er i fuld gang med – skridt for skridt – at
udnytte datarevolutionen til at skabe ny værdi.
BEDRE BESLUTNINGSKVALITET
I de fleste virksomheder hjælper small data allerede ledelsen til at træffe bedre beslutninger. Men det sker typisk på
baggrund af en lille mængde data generet af egne regnskabssystemer.
Med big data bliver det muligt at inddrage endnu flere
datakilder, knuse endnu større datamængder og eksempelvis aggregere informationer om kundeadfærd på sociale
medier. Se figur 1.
Big data kan give en langt bedre forståelse af kunder og
markeder end tidligere. Men dermed indsnævres også rummet for den administrerende direktørs subjektive vurderinger og intuitive beslutninger, påpeger Andrew McAfee.
“I erhvervslivet har man indtil nu arbejdet med små
data. Ville du forstå forbrugeren, eller hvordan markedet
ville udvikle sig, havde du ikke datagrundlaget. Så du var
tvunget til at lade dine beslutninger bero på indtryk, intui-
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It-analysefirmaet IDC Nordic istemmer koret. “Danmark er ikke så langt fremme målt på big data,” konstaterer chefanalytiker fra IDC Nordic Jan Horsager. En undersøgelse, som IDC Nordic har foretaget blandt nordiske
it-direktører, viste for nylig, at mange danske it-direktører
ikke har særlige planer for at håndtere big data.
Som en mulig forklaring peger han på, at mange
virksomheder i de senere år har investeret i small datasystemer.
“Mange mener, at de har rigeligt med værktøjer. Men
man skal passe på med ikke at lulle sig i søvn og tro, at
de eksisterende værktøjer er nok i en big data-æra,” lyder
advarslen fra Jan Horsager.
Karsten Fogh Ho-Lanng fra NNIT mener, at det er
nødvendigt at have en holdning til big data.
“Som minimum skal man have en holdning til, hvordan man tilegner sig den nødvendige regnekraft og har de
nyeste værktøjer. Næste skridt er selve forretningsstrategien. Virksomheder bør se på, hvordan de kan bruge de
tilgængelige data til at differentiere sig, og spørge sig selv:
Hvor er vores nye iTunes eller Amazon?” siger han.

tion og mavefornemmelse. Ikke at det var skidt, men nu
findes der et bedre alternativ,” siger Andrew McAfee.
Talrige analyser peger på, at forskellige sektorer vil kunne øge værdien markant ved at knuse data. Eksempelvis
kan detailhandlen øge sin drift indtjening med 60 pct., viser en analyse fra McKinsey Global Institute. Samme analyse peger på, at fremstillingsindustrien vil kunne mindske
omkostningerne til produktudvikling med 50 pct.
DATA SOM BUDGETVÆRKTØJ
Den danske vinduesproducent Velux er et eksempel på,
hvordan mange års opsamlede data nu bliver analyseret i
bestræbelserne på at træffe bedre strategiske beslutninger
hurtigere. Et eksempel på de første anvendelsesmuligheder
har været knyttet til Velux-koncernens tanker om at forlade
en årlig og ofte meget tung budgetproces til fordel for en
mere rullende planlægning. I den forbindelse vil behovet
for automatiseringer og kravene til hastighed stige, fortæller
chef for business intelligence hos Velux, Anders Reinhardt.
“Vi vil være tvunget til at sikre en høj grad af automatisering af data koblet med højtydende simuleringsmodeller.
Hastighed bliver helt afgørende,” siger han.
En mere optimal planlægningsform er dog kun før-
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ALLE DATA SKAL INDDRAGES
Forskellige typer af big data fordelt på fire kategorier
STRUKTURERET

EKSTERNT

INTERNT

MM

USTRUKTURERET

Eksterne strukturerede data er en logisk forlængelse af de
analyser, der allerede foregår af interne strukturerede data.

Denne kvadrant repræsenterer en stor mulighed for
virksomheder til at få indsigt i forbrugeradfærd.

• Mobiltelefondata / GPS
• Rejsehistorik
• Boligdata
• Befolkningsdata
• Virksomhedsdata
• Landkortdata

• Google+
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Pinterest
• Eksterne sensor-data

Interne strukturerede data er nemmest at forstå, men for
at være med i datarevolutionen er det nødvendigt også at
have fat i de andre kilder.

Interne strukturerede data kan være kilden til interne
effektiviseringer

• Kundedata
• Webprofiler
• Salgsoplysninger
• HR-fortegnelser
• Finansdata
• Lagerdata

• Onlineforummer
• RSS-feeds
• SharePointdata
• Sensordata
• Tekstdokumenter

FIGUR 1 For at være med i datarevolutionen er det nødvendigt at åbne for mange flere datakilder.
Kilder — IDC's Digital Universe Study, 2001, Booz & Company 2012, Mandag Morgen 2013.

ste skridt på en rejse, hvor data efter planen skal være en
værdiskaber hos Velux, der også opsamler store mængder data fra kunder og serviceteknikere. Eksempelvis arbejdes der på mulighederne for at få et praj om fejl på et
produkt ved systematisk at opsamle og bearbejde data fra
serviceteknikere.
Et andet eksempel på anvendelse af big data er logistikdivisionen Damco under A.P. Møller – Mærsk. Her har
man bl.a. brugt big data-analyser til bedre at forudse, hvilke kunder der snart forsvinder. Modellerne er udviklet i et
akademisk samarbejde med IT-Universitetet (ITU).
“Vi tog fat i alle transaktioner igennem de seneste fire
år. Det var data om destinationer, virksomheder, netværk
– ting, der umiddelbart virker flade og informationsløse,
men det er de absolut ikke,” fortæller lektor Rune Møller
Jensen fra ITU.
Herefter var udfordringen at se på, hvilke mønstre i
en kundes adfærd der kom forud for et skifte til et andet
logistik-selskab. Mange parametre var involveret: Ordreflowet, de shippede mængder, antallet af destinationer og
meget mere.
De forskellige faktorer blev vejet sammen og på baggrund
af de historiske data blev det muligt med 98 procents nøjag-

tighed at forudse, hvilke kunder der ville forlade selskabet.
Øresundsbroen har også brugt omfattende dataanalyser
til at få flere bilister til at køre over broen. Dataanalyserne
bliver brugt til at sende individualiserede tilbud til brobizzkunderne fra broens partnere – større turistattraktioner,
hoteller og spisesteder i Sydsverige og Danmark.
På baggrund af omfattende analyser af folks adfærd er
det muligt at målrette e-mails med tilbuddene og øge relevansen. Og algoritmerne lærer hele tiden mere om kundernes adfærd ved at se, hvad den enkelte kunde klikker på i
tilbudsmailene.
På længere sigt kan analyserne også knyttes til de enkelte bilister, således at det eksempelvis også er muligt at
analysere nærmere, hvornår de gør brug af tilbuddene.
Og i det hele taget vil data gøre Øresundsbroen til en
skarpere virksomhed, mener chef for broens fritidssegment Karsten Längerich: “De næste fem år vil vi arbejde
endnu mere med data.”
NYE BIG DATA-PRODUKTER
Herhjemme er det især den finansielle sektor, der er langt
fremme med brugen af data, fordi data er hele kernen i bankdrift. Flere sektorer følger så småt efter, men mange foku-
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Danskbaserede vindmølleproducenter som Vestas og Siemens Wind Power bruger i dag den nyeste teknologi til at differentiere
sig fra bl.a. kinesiske lavpriskonkurrenter. Vestas’ supercomputer, ”Firestorm”, samler eksempelvis konstant data om vind,
vejr og performance fra 25.000 vindmøller verden over. Det bliver til en unik viden, der bl.a. bruges til at forudsige mængden
af strøm fra en bestemt vindmølle et bestemt sted på kloden. Vindmøller kan kopieres, men det kan unikke data ikke.
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serer først og fremmest på data som effektiviseringsværktøj.
Næste bølge af datadreven værdiskabelse kommer
imidlertid til at handle om nye produkter og nye forretningsmodeller. Her er det stadigvæk småt med de helstøbte
eksempler på dansk jord.
Men de findes: Virksomheder, der har udviklet helt
unikke algoritmer, der skaber nye produkter og service,
som direkte eller indirekte sælges videre til kunderne.
Ifølge Jens Olivarius, marketingdirektør hos data-analysevirksomheden SAS Institute, er det en tankegang, der
præger de førende virksomheder på big data-området.
“Vi ser, at data bliver en konkurrenceparameter. Det er
måske let at kopiere et fysisk produkt eller et koncept, men
hvis produktet eller konceptet bygger på det høje videnniveau, som data giver, er det vanskeligere,” siger han.
En række virksomheder er allerede slået ind på den
kurs. Når flyselskabet SAS slår på punktlighed i sin markedsføring, bygger det på data. 22 forskellige systemer føder data ind i en database om præcision, last, passagerer,
flyvepladsens punktlighed, timing af klarsignaler og meget
mere. På baggrund af alle disse data er det muligt at finde
årsagerne til forsinkelserne og træffe forholdsregler.
Hos vindmølleproducenten Vestas er det i høj grad
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data, der skal differentiere det danske vindklenodie fra de
mange billigere konkurrenter. Vestas’ supercomputer, ”Firestorm”, samler konstant data om vind, vejr og performance fra 25.000 vindmøller verden over – en viden, der
bliver analyseret og solgt videre.
“Produktet Powerforecast gør det muligt at forudsige
elproduktionen i de kommende dage. Mange af vores
kunder videresælger strøm på energibørser, og ved hjælp
af prognoserne kan de sælge, når strømproduktionen er
høj, og er dermed i stand til at tjene flere penge,” siger vice
president Christian Frederiksen fra Vestas.
Denne nye type af service er i dag skilt ud i Vestas’ regnskaber i en særskilt servicedimension, der målt på ordrebogen for de kommende år ser ud til at vokse.
For Vestas er big data er altså ved at blive en konkurrenceparameter, og forhåbningerne er store. Mange producenter kan lave en nogenlunde velkørende trevinget vindmølle, men Vestas’ egne data kan ingen kopiere.
NYE VÆKSTVIRKSOMHEDEDER
En tredje bølge af værdiskabelse med big data kommer i
form af helt nye virksomheder.
Dataproces i Nibe, der kører big data-analyser på bl.a.
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kommunernes udbetalingssystemer, er et godt eksempel på
en ny vækstvirksomhed.
Stifterne sad indtil for nylig som kommunalt ansatte
embedsmænd, og det var her, at de øjnede potentialet.
“Danske kommuner indtager en meget klar førerposition, når det kommer til digitalisering, og derfor genererer
de så utrolig mange data. Alle sagsgange trækker en slipstrøm af data efter sig,” siger han.
Med deres analyser nåede de et stykke vej i kommunen,
men på et tidspunkt indså de, at potentialet var større, hvis
de skiftede spor. De blev iværksættere og kunne tilbyde
ydelserne til flere kommuner.
I 2011 var Dataproces en realitet, og virksomheden er allerede nu vokset til 20 ansatte. Alle er højtuddannede dataloger, økonomer og jurister. Og ambitionen i Dataproces er
klar. Det handler om at optimere hele det kommunale system
og på den måde udnytte de forgangne årtiers digitalisering.
“Det, der driver os, er at fremtidssikre den offentlige
administration. Sammenlignet med andre lande er den allerede utrolig velsmurt og effektiv, men hvis vi skal bevare
denne unikke førerposition, så er det nu, der skal handles,”
siger han.
En anden virksomhed, der er opstået på basis af big
data, er Scalgo. Virksomheden er en udløber af big datagrundforskningscentret Madalgo ved Aarhus Universitet og har bl.a. arbejdet tæt sammen med rådgivningsvirksomheden COWI. Sammen står de bag et såkaldt
skybrudskort, der bygger på højdeobservationer fra hele
Danmark i små felter af 1,6 gange 1,6 meter.
Det er kæmpemæssige mængder af data, der skal håndteres, når det eksempelvis simuleres, hvilke konsekvenser
et skybrud vil have. Scalgo har udviklet nogle helt særligt
effektive algoritmer til at håndtere de store datamænger, og
Scalgos soft ware og dataservice er bl.a. solgt til en række
kommuner og statslige institutioner samt ingeniørfirmaer
i f.eks. England og USA.
Scalgo er et eksempel på, hvordan det bliver muligt for
mindre virksomheder at komme ind i en big data-æra.
Overalt i verden åbnes der for offentlige data kvit og frit.
Det sker i høj grad i USA, men også i Danmark, hvor man
har åbnet for grunddata, der tidligere kostede penge. Det
giver oplagte muligheder, mener Lars Arge, medstifter af
Scalgo og leder af grundforskningscentret Madalgo.
“Det bliver nemmere for innovative virksomheder at
være med. Når data slippes fri, kan alle forsøge at udvikle
innovative løsninger baseret på data. Og når nye innovative virksomheder for alvor begynder at kombinere data fra

forskellige datakilder, kommer vi virkelig til at se et skred,”
siger Lars Arge.
DE SMÅ KAN VÆRE MED
At big data også levner plads til de små og mellemstore
virksomheder, gør området til et godt match for den danske erhvervsstruktur.
I rapporten “Exploring Data-Driven Innovation as a
New Source of Growth” peger OECD på, at det i dag er muligt at købe sig til computerkraft i såkaldte cloud-baserede
løsninger:
“Især for små og mellemstore virksomheder, men også
for regeringer, der ikke kan eller vil betale for store forudgående investeringer, vil cloud computing give dem mulighed for at betale for supercomputer-ressourcer via en payas-you-go-model,” står der i rapporten.
Bevægelsen mod at gøre big data til et strategisk aktiv er
ikke let. Ifølge Andrew McAfee er det svært for især topledere at springe helhjertet over i big data-paradigmet.
“Det er umiddelbart nemt at forstå, at flere data giver
bedre beslutninger, men det er straks sværere at forstå, at
det er bedre end intuitionen og de tilgange til verden, man
hidtil har brugt. At blive datadrevet topchef kræver en vending på 180 grader,” siger han
Han har selv set mange topledere, der bruger data, men
alligevel ender med at stole på mavefornemmelsen. “Det er
den forkerte måde. Den subjektive mening er værdifuld,
men kun som endnu en strøm data,” siger han.
“Hvis jeg går til doktoren og får taget en blodprøve, der
viser et højt kolesteroltal, så vil det være meget mærkeligt,
hvis hun kigger på det og siger: Det tror jeg ikke på, når jeg
nu ser på dig,” siger Andrew McAfee.
Men selv hvis det lykkes at få vendt topledelsens mindset, er det bare begyndelsen på rejsen. Big data kommer
til at omkalfatre virksomheder, som vi kender dem i dag,
fuldstændig. Ifølge en af verdens førende organisationseksperter, Jay Galbraith, sker der cirka hvert 30. år nogle
landvindinger, der kommer til at præge virksomheders
strategi og dermed behovet for at tilpasse organisationerne
i en omfattende grad. Og big data bliver det næste spring,
lyder Jay Galbraiths vurdering.
Professor i organisationsteori Børge Obel fra Aarhus
Universitet er enig. Han forudser, at big data vil have implikationer på alle niveauer i en virksomhed. “Det være sig
design af it, motivationssystemer, governance-modeller,
kvalitetssystemer eller rekruttering – ja, sågar det fysiske
layout af en virksomhed,” siger han.
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Erhvervslivet
elsker offentlige
data
Den offentlige sektor er ved at opdage, at den sidder på en guldmine af
data. Danmark får ros for initiativer, der gør offentlige data tilgængelige
for iværksættere og borgere. Men udviklingen er stadig drevet af
frontløberkommuner som København og Aarhus. It-organisationer
efterlyser en national strategi som i USA og Storbritannien.

F

orestil dig en by, hvor busserne kommer 30 pct. hurtigere frem på grund af raffinerede algoritmer, der
bearbejder den aktuelle trafi ksituation og historiske
data. Eller en by, hvor sensorer koblet på lygtepælene opsamler et væld data om trafi kken, partikler i luften, støjniveau og temperaturer og leverer et omfattende digitalt
råmateriale, der kan danne grundlag for applikationer, der
kan guide trafi kanterne bedre gennem byen.
Det kan meget vel blive virkeligheden i København om
få år. I hvert fald er det de visioner, som Claus Bjørn Billehøj, kontorchef i Økonomiforvaltningen, tegner:
“Udgangspunktet er, at det skal blive bedre at være borger,” siger Claus Bjørn Billehøj, der er ansvarlig for Københavns Smart City-initiativ om at bruge data på nye måder.
Projektet er kun ca. et år gammelt, og meget er stadig på
visionsplanet, men der er sat fuld kraft på udviklingen, der
er forankret hos overborgmester Frank Jensen (S).
Få kommuner har så store ambitioner for åbningen af
data som København. Og i modsætning til mange andre
lande har Danmark valgt en bottom-up-tilgang til åbningen af de offentlige databanker: Det er den enkelte myndighed selv, der definerer, hvordan den lever op til den
såkaldte PSI-lov, som dikterer, at alle offentlige data bør
stilles til rådighed for offentligheden.
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Spørgsmålet er, om denne tilgang er holdbar i længden,
når data i stigende grad fremstår som det vigtigste råstof for
innovation, iværksætteri og værdiskabelse i det private erhvervsliv. I hvert fald lyder det fra flere it-interesseorganisationer, at Danmark endnu kun har åbnet for en flig af de mulige data, og at der er behov for et skub i den rigtige retning.
Blandt dem er Dansk IT. “Når man færdes i kredse, der
bruger data, får man indtryk af, at mange myndigheder
ikke er klar over, at deres data kan skabe værdi andre steder. Og databrugerne kender ikke til alle de data, myndighederne har. Der er mange data, der endnu ikke er i Datakataloget,” siger Anders Sparre, chef for politik i Dansk
IT. Han henviser til Digitaliseringsstyrelsens centrale ”datasupermarked” på nettet, hvor offentlige myndigheder og
institutioner kan stille deres data til rådighed.
GEVINSTER FOR 40 MILLIARDER EURO
Hele bevægelsen mod at åbne for data begyndte allerede
i 2003, da EU vedtog det såkaldte PSI-direktiv om Public Sector Information. Direktivet, der i 2005 blev til den
danske PSI-lov, fastslår, at data, der er genereret af det offentlige og dermed betalt af borgerne, også skal komme
borgerne til gode.
EU kom i 2011 frem til, at åbne data kunne udløse et
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STORBYER DIGITALISERER SIG TIL
BEDRE LEVEVILKÅR
Når offentlige myndigheder beslutter sig for at åbne deres
data, er det knyttet til to typer af forhåbninger: Dels håber
man på mere vækst i form af nye iværksættervirksomheder, dels på nye indsigter, der kan føre til bedre politikker
og et bedre liv for borgerne i de tætpakkede metropoler.
Et godt eksempel på en sådan indsigt kommer fra San
Francisco. Her lagde sundhedsmyndighederne for nogle
år siden et kæmpe datakatalog ud, der bl.a. rummede oplysninger om personskader i trafi kken.
Blandt de projekter, der blev til på baggrund af disse
data, var der ét, der vakte særlig opmærksomhed: Det såkaldte High-Injury Corridors Map, som afslørede, at 55
pct. af de værste ulykker skete på 5 pct. af byens gader. Og
når det blev sammenholdt med investeringerne i trafi ksikkerhed, var der umiddelbart ingen sammenhæng.
I New York har data hjulpet i jagten på indsmuglede
cigaretter. Data afslørede, at der var en stærk sammenhæng mellem de forretninger, der snød i skat, og dem, der
solgte smuglercigaretter.
I Chicago har matematiske beregninger givet ny viden
om rotter. Bystyret ved, at et rotteproblem er under opsejling i et specifi kt område, når de begynder at få ekstra

økonomisk udbytte på 40 milliarder euro, og er opsat på at
åbne endnu mere. For nylig vedtog EU en ændring af PSIdirektivet, efter at en undersøgelse fra 2010 viste, at der stadigvæk ligger et uudnyttet potentiale i de offentlige data.
Essensen er, at retorikken ændres, fra at data “bør” gøres
åbne, til at de “skal”.
Ret skal være ret: Danmark er ikke bagud på området. Ét initiativ, åbningen af Grunddata, har høstet særlig
positiv opmærksomhed både herhjemme og i udlandet.
Grunddata-programmet giver gratis adgang til data, der
tidligere kostede penge – bl.a. geografiske kort, Bygningsog Boligregistret (BBR) og virksomhedsoplysninger.
Det særlige ved Grunddata-programmet er, at dataene
bliver ”vasket”, så kvaliteten er i orden og de forskellige registre kan krydses. Men indtil videre er der ikke flere konkrete planer om at give yderligere data denne tur.
“Vi er rigtig glade for åbningen af Grunddata, men som
vi ser det, er det blot begyndelsen. Der er rigtig mange data,
der ikke er åbne endnu,” siger Jørgen Elgaard Larsen fra
IT-Politisk Forening.
AARHUSIANSK ÅBENHED
I Danmark sker arbejdet med at åbne data mestendels
nedefra – men i de store kommuner er der dog en vis
strategisk styring.
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mange opringninger om rod omkring skraldespande.
Potentialet i forhold til byplanlægning har også vist sig
i forbindelse med den hidtil største frigivelse af mobiltelefondata nogensinde. Forskere hos IBM har brugt anonymiserede data fra millioner af mobiltelefoner i Elfenbenskysten til at påvise, at rejsetiden i hovedstaden Abidjan
kan nedbringes med 10 pct.
I London arbejder bystyret ligeledes på at forbedre
trafi ksituationen ved at skabe et automatiseret system til
at håndtere vejarbejde og advisere pendlere. Ved hjælp af
forudsigelsesanalyser vil det være muligt at give indbyggerne mere præcise rejsetider baseret på en kombination
af realtidsdata fra trafi kken og historiske tendenser. Virksomheder vil anslået kunne skabe effektivitetsforbedringer på 8,5 millioner dollar hvert år.
De globale eksempler er talrige – og nogle er mere
underfundige. I Edmonton i Canada er det eksempelvis
muligt at følge, hvilke myg der bliver fanget i de enkelte
bydele – fordelt helt ned på arter. I Storbritannien giver en
applikation overblik over, hvor mange folk der bevæger
sig rundt i byen på et givet tidspunkt. Og i Austin er det
muligt at se, hvor de bidske og farlige hunde bor.

Aarhus Kommune har gennem længere tid – som en
del af projektet Smart Aarhus – arbejdet med åbne data i
samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus Universitet
og Alexandra Instituttet. Det er bl.a. sket med platformen
Open Data Aarhus, der blev lanceret i begyndelsen af april.
Ambitionen er at lette livet for borgerne. “Vi ved allerede, at der sidder nogle iværksættere og leger med tanken
om at bruge bl.a. realtidsdata om trafi kken til at lave en
service, der gør det muligt for pendlere at vurdere, om det
er bedst at køre nu eller senere. Og på den måde er der jo
et kæmpe potentiale, hvis andre bruger de åbne data til
at udvikle innovativ service, der kan være med til at løse
nogle samfundsmæssige udfordringer,” siger projektleder
Birgitte Kjærgaard fra ITK, Aarhus Kommune.
Projektgruppen omkring Open Data Aarhus har også –
efter internationalt forbillede – udskrevet en app-konkurrence, hvor man kan vinde 15.000 kr. ved at benytte et af
datasættene kreativt.
Lige nu er det så at sige de lavthængende frugter, der er
tilgængelige på platformen, men der arbejdes intensivt på at
offentliggøre flere data. Bl.a. gennemgås de ca. 600 kommunale it-systemer, og der arbejdes også på at frigive data fra
universitetet og regionen. Samtidig er Birgitte Kjærgaard og
hendes team klar til at hjælpe iværksættere, der efterspørger
specifi kke datasæt for at få en ny service til at fungere.
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Danmark har ikke en samlet national strategi for
åbningen af offentlige data. Men specialkonsulent i Digitaliseringsstyrelsen Cathrine Lippert noterer sig, at
Danmark faktisk, trods den manglende centrale tilgang,
bevæger sig i den rigtige retning, og at flere og flere myndigheder interesserer sig for åbningen af data.
“Jo mere viden de får, desto mere interesserer de sig for
det og ser mulighederne,” siger Cathrine Lippert, der står for
initiativet ”Offentlige data i spil” i Digitaliseringsstyrelsen.
STORBRITANNIEN I FRONT
Spørgsmålet er imidlertid, om det går hurtigt nok. Mange
lande er allerede begyndt at konkurrere på åbne data.
En analyse fra Deloitte Research viser, at 49 lande i dag
er med på bølgen, og at den absolutte frontløber er Storbritannien – især målt på anvendelsen af data til bl.a. at
skabe nye virksomheder. Storbritannien har på nuværende
tidspunkt lagt godt 9.500 datasæt ud til offentligt brug, og
antallet stiger hele tiden.
Et særkende ved den britiske strategi har været, at åbningen af data har været forankret på det øverste niveau i
regeringen. Dermed har strategien ikke bare handlet om,
hvilke data der skulle åbnes. Den har også affødt en større
revision af bl.a. copyright- og IP-lovgivningen for at ruste
virksomhederne bedst muligt til den datadrevne innovations tidsalder.
Regeringen hviler heller ikke på laurbærrene. For at
konsolidere førerpositionen satte regeringen for nylig
Stephan Shakespeare, medstifter af rådgivningsfirmaet
YouGov og regeringens rådgiver på det digitale område, til
at gennemføre en uafhængig vurdering af, hvad der kunne
gøres for, at Storbritannien forblev i front. Konklusionen
var, at der stadig er plads til forbedringer.
VI KAN LÆRE AF OBAMA
Også i USA drives åbningen af data fra øverste politiske hold
Præsident Barack Obama udstedte i maj en såkaldt executive order om, at alle offentlige data skal udstilles i åbne
og maskinlæsbare formater, så de bliver let tilgængelige for
borgere, iværksættere og forskere. Det Hvide Hus udsendte
samtidig et memorandum, der gjorde det klart, at offentlige data skal behandles som et værdifuldt aktiv frem for

en arkivvare, fordi det netop kan føre til nye virksomheder
og dermed jobskabelse.
“Denne form for innovation og opfindsomhed har potentialet til at ændre den måde, hvorpå vi gør næsten alt,”
sagde Obama.
Ordren betød også, at alle de it-systemer, som den amerikanske stat fremover køber, skal kunne eksponere og eksportere data. Alle hjørner af den amerikanske forvaltning
skal nu samle et katalog over de data, de ligger inde med.
Danmark kunne lære meget af Storbritanniens og
USA’s offensive tilgang, mener Jørgen Elgaard Larsen fra
IT-Politisk Forening.
“Der er nogle barrierer, som vi også ser nu i forbindelse med stramningen af offentlighedsloven: Det er helt
klart ikke behageligt for embedsmænd at blive kigget over
skuldrene,” siger han. Han peger også på forhindringer af
mere praktisk art: “Folk ved ikke altid, hvilke data der kan
og skal stilles til rådighed, især når det handler om regnskaber og open government. Og så oplever vi også, at en del
er bekymrede for reaktionerne, hvis der skulle vise sig at
være fejl i datasættene,” siger han.
Chefkonsulent i Dansk Erhverv Janus Sandsgaard kunne også godt ønske sig, at der rundt omkring hos de forskellige myndigheder blev sagt mere ja end nej, når private
aktører spørger til datasæt.
“Begrænsningen handler jo langtfra om jura og økonomi alene, særligt ikke efter at man har frikøbt de såkaldte
’grunddata’. Det er i høj grad også et spørgsmål om mindsettet i den offentlige sektor: Hvordan reagerer den gennemsnitlige embedsmand, når nogen ringer og beder om
et eller andet datasæt? Ser man det som en værdifuld del af
sin kerneopgave, eller opfattes det som nørdet og helt uden
for ens arbejdsområde?” siger Janus Sandsgaard.
Han fornemmer dog en positiv udvikling og sætter lid
til, at revisionen af PSI-loven kan bidrage positivt.
“Jeg tror, det er nemmere at være datajæger i dag end for
bare nogle år siden. Flere embedsmænd har en forståelse
for, at det med at dele data er en formidlingsforpligtelse her
i 2013. Det spiller også en positiv rolle med den politiske
linje om at frikøbe data. Det reviderede PSI-direktiv skal
implementeres i Danmark, og det kommer også til at give
et fornyet fokus,” siger han.
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Hård datadebat
forude
Alle klappede i hænderne, da Danmark i 2012 åbnede for offentlige
grunddata. Men det er på tide at tage næste skridt og offentliggøre mere
vitale data – eksempelvis anonymiserede sundhedsdata – mener flere
eksperter. I Storbritannien har premierminister David Cameron allerede
spillet den kontroversielle bold på banen.

D

anmark har et helt unikt udgangspunkt for at blive en
del af fortroppen i den næste
medicinske revolution, der kommer
til at handle om såkaldt personaliseret
medicin.
“Danmark har alle muligheder for
at blive orkanens øje,” som klinikchef på Rigshospitalet og formand
for Danmarks Grundforskningsfond,
professor Liselotte Højgaard udtrykker det.
I en årrække har hun stået i spidsen for European Medical Research
Council og dermed været helt tæt på
de store megatrends inden for udviklingen af ny medicin. Og strømmen
går i retning af personaliseret eller
individualiseret medicin, hvor et væld
af sundhedsdata er nøglen til at forstå
sygdomsforløb ned på individniveau.
Derfor advokerede hun bl.a. for
brug af big data i forbindelse med sin
deltagelse i regeringens Vækstteam
for sundhed og velfærd.
“Allerede i 2020 vil man i meget
højere grad opfatte sygdomme og behandling molekylært. Det kommer
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ikke til at gøre medicinen meget dyrere, men det bliver billigere at gøre det
rigtigt første gang,” siger hun.
DEBAT EFTERLYSES
Forklaringen på Danmarks styrkeposition handler om data. Danmark
ligger ifølge forskere og lægemiddelindustrien inde med nogle af de
mest detaljerede registreringer af patientforløb. Danmark var pioner på
området med Kræftens Bekæmpelses
Cancerregister, der blev etableret helt
tilbage i 1942.
Data er sammen med biobanker en
af nøglerne til fremtidens molekylære
medicin, hvor man diagnosticerer og
medicinerer på molekylært niveau i
stedet for på baggrund af symptomer.
Det er dog ikke ukontroversielt.
For ganske vist kan sådanne data anonymiseres. Men kritikere mener, at
dataene altid i kombination vil kunne
være personhenførbare og dermed
falder ind under persondataloven.
“Der, hvor vi ser de helt store potentialer i offentlige data, er også der,
hvor det bliver mere kontroversielt. På

en række områder vil det være frugtbart med en debat om, hvorvidt man
skal have en mere aggressiv tilgang.
Og den diskussion mangler,” siger
Henrik Zangenberg fra det it-strategiske rådgivningsfirma Zangenberg
& Co.
Selv stærke fortalere for åbne data
træder dog varsomt, når det gælder
persondata.
“Hensynet til folks privatliv bør
veje tungest. Man skal være meget
forsigtige med at give data ud. Man
kan ikke lægge data ud og tro, at det
er anonymiseret. Det er en illusion,”
siger Jørgen Elgaard Larsen fra ITPolitisk Forening. Han frygter, at
f.eks. sundhedsforsikringsselskaber
vil være i stand til at lægge to og to
sammen og dermed bruge data til at
udelukke kunder.
Ikke alle er dog lige skeptiske.
Chefkonsulent hos Dansk Erhverv
Janus Sandsgaard ser således store
muligheder: “Nogen vil måske sige, at
det lugter af big brother. Det er klart,
at det rejser en masse spørgsmål, og
at vi skal have styr på sikkerheden og
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have de fagprofessionelle og borgerne
med. Men teknologierne er her, og så
ville det være underligt, hvis man ikke
forholder sig åbent og positivt til mulighederne,” siger han.
Hos Dansk IT peger afdelingschef
for politik Anders Sparre på, at persondatahensynet vejer tungt, men det
udelukker ikke, at der skal tages nogle
store offentlige debatter om de mere
kontroversielle offentlige data. “Vi
skal også passe på med ikke at være
for nervøse i starten. Ellers får vi aldrig gang i noget nyt,” siger han.
Her er han på linje med IT-Branchen: “Det er vigtigt, uanset hvilken
sektor vi er i, at personfølsomme
data behandles med omhu. Men det
ændrer ikke ved, at det er værd at se
på, hvordan data kan være med til
at skabe nye behandlinger på sundhedsområdet,” siger direktør Morten
Bangsgaard.
BRITERNE I FRONT
Internationalt er udviklingen i fuld
gang. Især Storbritannien håber at
lægge sig i front. Allerede for halvandet år siden bebudede premierminister David Cameron, at alle briter
skal være forskningspatienter. Udgangspunktet var, at alle patienters
data som udgangspunkt skal kunne
anvendes i forskningsøjemed, medmindre patienterne aktivt fravælger
muligheden.
Som opfølgning annoncerede Cameron i begyndelsen af maj et nyt

forskningscenter ved Oxford University, der får en bevilling på 30 millioner pund. Forskningscenteret, der
bakkes finansielt op af fi lantropen Sir
Li Ka-shing – og derfor hedder Li Ka
Shing Centre for Health Information
and Discovery – skal analysere de store datasæt for at opdage, monitorere,
behandle og forebygge en bred liste
af sygdomme såsom cancer, diabetes,
hjertetilfælde og for højt blodtryk.
Herhjemme stod Zangenberg &
Co. for to år siden bag en rapport, der
dybdeanalyserede forskellige brancher for at undersøge, hvad en øget
adgang til offentlige data ville kunne
gøre.
Rapporten, “Kvantificering af offentlige data”, pegede på, at offentlige
data – også den mere kontroversielle
personlige slags – alene i energi- og
byggebranchen har et markedspotentiale på op til 20 milliarder kr. At
banksektoren stod til et effektiviseringspotentiale på omkring 500 millioner årligt. Og at der i i medicinalindustrien ville være milliardgevinster
at hente, hvis branchen kunne få adgang til patientdata og information
om medicinforbrug.
Men indtil videre har rapporten
samlet støv på hylden i Digitaliseringsstyrelsen.
Under initiativet “Offentlige data i
spil” har styrelsen de seneste år kørt
en kampagne for at få åbnet for offentlige data. Men det handler udelukkende om data, der på ingen måde

konflikter med persondataloven. Regeringens stort anlagte grunddataprogram indeholder heller ikke personkritiske data.
Men måske er tidspunktet for den
svære debat rykket tættere på.
For nogle år siden var det almindeligt, at enhver debat om åbne offentlige data indeholdt en bekymring
om persondata. I dag fornemmer
specialkonsulent Cathrine Lippert fra
Digitaliseringsstyrelsen imidlertid en
stigende positiv interesse for og forståelse af mulighederne i disse data.
“Tidligere var det i høj grad en
diskussion om enten udnyttelse eller
beskyttelse af data, mens man i dag er
begyndt at tale om, hvordan man måske kan finde nogle modeller, som kan
give os både-og,” siger hun, men understreger, at udnyttelse af persondata
på en sikker og fornuft ig måde med
respekt for privatlivets fred vil kræve
omtanke og en helt anden tilgang. Der
bliver derfor ikke tale om, at det offentlige har planer om at begynde at
stille borgernes personlige data frit til
rådighed.
Hos Lægemiddelindustrien håber
adm. direktør Ida Sofie Jensen, at der
kommer en debat om adgangen til
sundhedsdata, for udbyttet kan være
stort i et land, der allerede er førende
på medicinalforskningen.
“Det vil ikke bare gavne de
medicinalvirksomheder, der er i
Danmark, men også tiltrække flere
kliniske forsøg,” siger hun.
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Big data kræver
politisk mod
Hvis Danmark skal udnytte de store muligheder i big data, skal der træffes
nogle benhårde politiske beslutninger. Der er brug for at investere i den
digitale infrastruktur, gentænke ophavsretslovgivningen og fokusere på
uddannelse og forskning, viser Mandag Morgens analyse.

B

ig data er et af de mest hypede ord i 2013. Men det er
mere end et flygtigt buzzword: Skærer man gennem
hypen, står det klart, at store mængder af data fra et
væld af kilder i stadig stigende grad vil være det råstof, der
driver den hastigt voksende internetøkonomi.
Big data handler om et fundamentalt skifte, hvor data
går fra at være en nødvendig faktor, der muliggjorde samhandel med fysiske varer og tjensteydelser, til at være en
ekstremt værdifuld råvare i sig selv. Uden værdifulde data
ville virksomheder som Google, Amazon og Facebook slet
ikke eksistere. De drives alene af den kraft, som suges ud af
data ved hjælp af nøje gennemarbejdede algoritmer.
Den vækst, som disse virksomheder og deres forretningsmodeller skaber, forplanter sig nu til alle andre brancher.
Den datadrevne økonomi rejser også kæmpemæssige
politiske udfordringer, når det handler om at skabe de
bedst mulige rammer. Dengang man begyndte at udvinde
råolie, skulle der også laves nye love, uddannes nye typer
af medarbejdere til industrien og foretages en lang række
andre politiske prioriteringer – herunder massive investeringer i infrastruktur.
De samme strategiske overvejelser bliver nødvendige i
de store datas tidsalder. De eksperter, Mandag Morgen har
talt med, peger især på fem områder, hvor der er brug for

vidtrækkende politiske beslutninger, hvis man skal høste
gevinsterne i den datadrevne økonomi.
1. NYTÆNKNING AF RETTIGHEDSLOVE
Et af de særlige karakteristika ved digitale data i modsætning til fysiske råvarer er muligheden for at skabe ny værdi
ved at dele, kopiere og udveksle dem.
Netop derfor er en række europæiske lande i færd med
omfattende gennemsyn af de lovgivningskomplekser, der
handler om bl.a. copyright-regler, for at se, om den nuværende ordlyd blokerer for vækst.
En række undersøgelser peger på, at det er tilfældet.
Konsulenthuset Booz & Company lavede i 2012 en undersøgelse, der viste, at 90 pct. af de venturekapitalister, der
skal være katalysatorer i den nye internetøkonomi, mener,
at copyright-lovgivningen begrænser innovation.
Det er måske ikke så overraskende. Men den udfordring,
som adskillige lande har fået øjnene op for, er, at dette ikke
længere er et betydningsløst hjørne af økonomien. Internetøkonomien udgør, ifølge Booz & Company, 3,4 pct. af det
globale BNP og tegner sig, ifølge McKinsey, for godt 20 pct.
af væksten i de udviklede økonomier de sidste 5 år.
En anden undersøgelse, der viser noget om, hvordan
rettighedslovgivningen påvirker investeringer, kommer
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fra professor i investment banking ved Harvard Business
School Josh Lerner. I 2012 undersøgte han, hvad en række
domme for overtrædelse af ophavsretsloven i Tyskland og
Frankrig betød for ventureinvesteringerne.
Undersøgelsen viste en reduktion i ventureinvesteringer i internetbaserede virksomheder på 87 millioner dollar
i 2010. Ifølge Josh Lerner svarer det til en reduktion på godt
270 millioner dollar i traditionelle udviklingsaktiviteter.
Disse undersøgelser og meget mere har ført til en bølge
af lovgivningsgennemsyn i forskellige lande. I Storbritannien satte David Cameron for et par år siden professor i
digital økonomi ved Cardiff University Ian Hargreaves til
at gennemgå den britiske lovgivning. Opdraget lød: Kan
det virkelig være sandt, at love, der er skabt for mere end tre
århundreder siden – med det udtrykkelige formål at skabe
økonomiske incitamenter til innovation ved at beskytte
ophavsmændenes rettigheder – i dag blokerer for innovation og økonomisk vækst?
Ja, lød svaret fra Ian Heargreaves. “Kopiering er blevet
grundlæggende for mange industrielle processer og for en
spirende serviceøkonomi baseret på internettet. Storbritannien har ikke råd til at lade en juridisk ramme designet
omkring kunstnere forhindre kraft ig deltagelse i disse nye
brancher.”
Det førte til en stribe anbefalinger, som ventes at blive
til britisk lovgivning i oktober 2013. Reformerne forventes
med et konservativt skøn at bidrage til den britiske økonomi med 500 millioner pund i løbet af de næste 10 år.
I Canada, Holland og Irland er regeringerne på lignende
missioner. I Irland lyder det fra minister for job, virksomheder og innovation Richard Bruton:
“Jeg er overbevist om, at regeringen vil gøre, hvad end
der kræves, for at innovative digitale virksomheder kan nå
deres fulde potentiale i Irland. Disse virksomheder bidrager enormt til arbejdspladser og økonomisk vækst, og regeringen må gøre alt, hvad den kan, for at give dem mulighed
for at blomstre og ekspandere i Irland.”
Det er et åbent spørgsmål, om den danske rettighedslovgivning hindrer væksten. Men flere virksomheder peger
på, at det vil styrke Danmark i den nye digitale tidsalder,
hvis man fulgte en række andre lande og gav lovgivningen
et servicetjek.
Martin Ruby, der er politisk ansvarlig hos Google i Danmark, mener, at det kun kan være godt for Danmark, hvis
man kaster boldene op i luften på ny og ser, hvor de lander.
“Det er svært at få øje på andet end fordele ved at lave et
tjek af området. Er der bare det mindste at skrue på, så står
Danmark bedre rustet til at vinde i fremtiden. Vejen banes
for mere innovation, mere iværksætteri og flere job,” siger
han. “Men man skal sørge for, at samfundsøkonomiske
hensyn kommer til at veje tungere på området end hidtil,
og det kræver, at eftersynet laves af folk uden interesser på
området. Det er læren fra Storbritannien.”
Professor og centerleder for CIIR (Center for informati-
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ons- og innovationsret) ved Københavns Universitet Henrik Udsen mener, at et eftersyn af rettighedslovgivningen,
som det er foregået i andre lande, er relevant.
“Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, om der er
problemer. Men der kan ikke ske noget ved at få kigget på
det og få foretaget et servicetjek,” siger han.
2. HURTIGT BREDBÅND
Kraft ige bredbåndsforbindelser – meget kraft igere end
dem, vi kender i dag – bliver helt nødvendig infrastruktur
i de store datas tidsalder.
Og det gælder i særlig grad i Danmark. Stærke bredbåndsforbindelser vil nemlig være helt afgørende, hvis små
og mellemstore virksomheder – der udgør størstedelen af
dansk erhvervsliv – skal have en reel chance for at tage del
i datarevolutionen.
Forklaringen er, at de dermed kan slippe for at investere
i store servere og i stedet leje sig ind på fjerntliggende computere i store såkaldte serverfarme.
Amazon tilbyder eksempelvis servicen Amazon Elastic
Compute Cloud (E2), hvor det er muligt at leje sig til lige
præcis den computerkraft, man har brug for. Forudsætningen er imidlertid, at data skal fra virksomheden til serveren og bearbejdet retur. Skal de store servere eksempelvis
analysere fotos, video eller andre store datamængder, risikerer man, at en langsom bredbåndsforbindelse bliver en
flaskehals.
OECD berører også udfordringerne med bredbånd i
sine analyser. Ét er nemlig at kunne sende data til og fra en
server i skyen, noget andet er, at nettet bliver presset fra andre kanter. Vi får alle sammen flere og flere apparater, der
er koblet på nettet, og virksomheder øger brugen af sensorer indlejret i produkter og får derfor behov for at overføre
flere data.
OECD estimerer, at alene husholdningerne i OECDlandene i dag har 1,8 milliarder internetforbundne enheder. Tallet vil stige til 5,8 milliarder i 2017 og 14 milliarder
i 2022.
Især upload-hastigheden kan ende med at blive en stopklods. Og netop på det punkt halter det i Danmark. I regeringens seneste udspil til mobil- og bredbåndsdækningen
i den kommende årrække lyder målsætningen, at alle skal
have adgang til en upload-hastighed på 30 Mbit/s i 2020.
Til sammenligning er målsætningen i Australien 1.000
Mbit/s i 2020.
Flere har da også sat spørgsmålstegn ved, om det er ambitiøst nok. Laboratorieingeniør Michael Jensen fra Center
for Netværksplanlægning på Aalborg Universitet har tidligere vurderet udspillet:
”Det er godt, at regeringen fastsætter et mål for hastigheden på upload, men de 30 Mbit/s er meget lavt sat. Det er
lige ved, at målet blot er en fremskrivning af den aktuelle
udvikling, og derfor er det ikke særlig ambitiøst,” siger han.
Den seneste “Digitale Redegørelse” fra regeringen
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Evnen til at analysere og forstå data bliver en eftertragtet kompetence i fremtidens digitale økonomi. McKinsey anslår, at
alene USA får brug for 1,5 millioner datakyndige – og 140-190.000 specialister med meget dybe analysekompetencer.
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vidner om, at der er lang vej igen. Ultimo 2012 var det cirka
én pct. af de danske bredbåndsabonnementer, der havde
en download-hastighed på mindst 100 Mbit/s. I Sverige lå
andelen ultimo 2011 på 16 pct.
Jernbaner og motorveje var et helt centralt stykke infrastruktur i en industrialiseret tidsalder. I en digital og datadreven tidsalder vil bredbånd være det centrale element.
3. UDDANNELSE AF “DATAFORSKERE”
”Dataforskeren: Det mest sexede job i det 21. århundrede.”
Sådan lød rubrikken på en artikel i Harvard Business
Review i oktober 2012. Den var bl.a. skrevet af gæsteprofessor ved Harvard Business School Thomas Davenport, der
i en årrække har beskæft iget sig med dataanalyser i virksomheder – også dengang der kun var tale om small data.
Hans analyse satte spot på det, som også har været anført af McKinsey Global Institute: At der er brug for et
helt nyt sæt kompetencer, for at virksomheder og offentlige institutioner kan høste værdien af big data. Data i sig
selv er ikke nok. Det bliver helt essentielt at hyre folk, der
har evnen til at grave i data, finde mønstre, visualisere
dem og udtænke algoritmer, der kan genkende og forud-

sige adfærd gennem et væld af korrelationer.
Jobtitlen data scientist blev først opfundet i 2008 i et forsøg på at beskrive, at der var brug for noget andet end bare
traditionelle dataloger eller statistikere.
Ifølge lektor Rasmus Pagh fra IT-Universitetet i København er der brug for kompetencer fra flere verdener:
“I dag er det ofte dataloger eller statistikere, der arbejder med data. Og det er i realiteten to lidt separate communities, der ofte ikke forstår hinanden, men som begge har
noget vigtigt at bibringe. Dertil kommer også selve forretningsdelen: Man skal sørge for, at analyserne giver mening
i forhold til forretningen,” siger han.
At dataforskere bliver en mangelvare, påpeges i et væld
af de analyser, der i disse år udarbejdes om potentialet i
big data.
McKinsey Global Institute har beskrevet, at der alene
i USA vil være en mangel på mellem 140.000 og 190.000
personer med meget dybe analytiske kompetencer og 1,5
millioner ledere og analytikere, der er i stand til at træffe
beslutninger baseret på den nye viden.
OECD peger også på, at de rette kompetencer bliver helt
afgørende i en datadrevet økonomi. Og det er ikke nogle,
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der nødvendigvis fi ndes på de eksisterende hylder. For at
udvinde værdien af data skal såkaldte dataforskere have
et særligt sæt færdigheder. OECD påpeger også, at der historisk har været et mismatch i forhold til at rekruttere de
rette kompetencer til it-sektoren. Den problemstilling er
ikke mindst kendt fra Danmark, hvor it-branchen mange
gange – og til stadighed – har haft svært ved at rekruttere
personer med de rette kompetencer.
Netop Google, der i sin kerne er en datadrevet forretning,
har været med til at sætte fokus på udfordringen. Cheføkonom Hal Varian har i flere omgange været på banen med
sine forudsigelser om, at netop en ny skare af datafolk bliver
nogle af de mest eftertragtede folk de næste 10 år:
“Evnen til at tage data og forstå dem, behandle dem, udtrække værdi fra dem, visualisere dem og kommunikere
dem kommer til at være en yderst vigtig færdighed i de
kommende årtier. Ikke kun på det faglige niveau, men også
på forskellige uddannelsesniveauer – grundskolen, high
shool og college”.
4. DATA SOM INNOVATIONSMOTOR
Forskning i big data bliver også afgørende for at komme i
front, og konkurrencen om at være bedst er allerede i fuld
gang. Senest har Kina også meldt sig på banen i kapløbet
om at blive førende på big data.
Danmark er godt med. Allerede i dag modtager grundforskningscenteret Madalgo ved Aarhus Universitet bevillinger til at forske i algoritmer, der gør det muligt at knuse
endnu større datamængder end tidligere.
Spørgsmålet er, om big data også bliver et af de prioriterede indsatsområder i regeringens kommende innovationsstrategi. Forskning- og Uddannelsesministeriet er lige
nu ved at lægge sidste hånd på det såkaldte “INNO+”-katalog, der skal være en inspirationskilde, når politikerne til
efteråret skal beslutte, hvilke fire-fem store nationale samfundsudfordringer strategien skal fokuseres på.
I det foreløbige udkast er udnyttelse af viden fra big data
nævnt som et middel til at skabe et såkaldt Smart Society,
hvor det handler om at opsamle, håndtere og nyttiggøre
de enorme mængder data. Bl.a. peges der i udkastet på, at
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effektiv dataudnyttelse kan bruges til at løse en lang række
andre af samfundets udfordringer: spare på ressourcer
som vand og energi, sikre en bedre og mere miljøvenlig
trafi kafvikling, forbedre folkesundheden og sikre en mere
effektiv offentlig forvaltning.
Indtil videre er det dog uvist, om forslaget om big data –
der kun er ét ud af 25 forslag – slipper igennem politikernes
nåleøje.
Det håber professor ved datalogi på Aarhus Universitet
Kaj Grønbæk, der bl.a. har været med til at sætte forslaget
om Smart Society og big data på dagsordenen i forbindelse
med INNO+.
“Jeg håber, at it kommer til at stå mere centralt i forskning og innovation. Tidligere har man styrket forskningsindsatsen inden for anvendelsesområder som sundhed og
kun inddraget it som et værktøj. Ideen i Smart Society-forslaget er, at vi i højere grad ser på de generelle it-baserede
metoder og værktøjer til at analysere, indsamle og fortolke
de store mængder af data og lader det være kernen. Disse
metoder og værktøjer kan så tilpasses og genbruges til innovation på de forskellige anvendelsesområder,” siger han.
Netop på den måde kan Smart Society være med til at
adressere en masse andre samfundsmæssige udfordringer.
“It-baserede metoder kan blive en fundamental driver i
nytænkning af samfund – i stil med udbredelsen af web i
90’erne,” siger professor Kaj Grønbæk.
5. FORBRUGERBESKYTTELSE, VÆKST
– ELLER BEGGE DELE?
Det indtil videre største mediefokus i forbindelse med big
data har handlet om beskyttelse af forbrugerne og privatlivets fred. Og EU-kommissionen har siden januar 2012
arbejdet på at udforme en ny forordning, der vil sætte nye
rammer og standarder for personbeskyttelsen.
Forordningen skal afløse det hidtidige persondatadirektiv
fra 1995, og alt tyder på, at virksomheder må imødese barskere vilkår. De nye regler skal bl.a. sikre, at man, så vidt det
overhovedet er muligt, har “retten til at blive glemt”, ligesom
der kommer øget fokus på virksomhedernes udpegning af
dataansvarlige, udvidet oplysningspligt og bødestørrelser for
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misbrug, der kan ende på op mod 2 pct. af en virksomheds
globale omsætning.
Dermed forsøger EU at beskytte personer i den datadrevne økonomi. Udfordringen er imidlertid, at vi lever i
en globaliseret verden, og at USA eksempelvis allerede er
mere lempelige - om end der også her er en spirende debat om, hvorvidt den amerikanske selvregulering fungerer
godt nok.
Spørgsmålet er, om EU risikerer, at virksomhederne
placerer servere og aktiviteter i lande, der har en mere lempelig datalovgivning.
En af verdens førende eksperter på området, professor
Viktor Mayer-Schönberger fra Oxford University, påpeger, at de nuværende initiativer måske slet ikke er nok. I
stedet er der behov for en mere raffi neret tilgang til datalovgivningen.
Det argumenterer han bl.a. for i bogen “Big Data: A
Revolution That Will Transform How We Live, Work, and
Think”, som han har skrevet sammen med dataredaktør på
The Economist Kenneth Cukier.
Budskabet er, at fokus skal flyttes fra beskyttelse af individet til i langt højere grad at være et spørgsmål om en tårnhøj og etisk korrekt “dataansvarlighed” i virksomhederne.
“I dag tager man meget udgangspunkt i en verden, hvor
man havde et small data-mindset. Men det virker ikke i en
verden, hvor vi har mange data. Der skal man i stedet sørge
for at lovgive om, at data ikke må misbruges,” siger han.
En ny type lovgivning, der vægter ansvarligheden hos
virksomhederne meget tungere, kan både gavne virksomheder og forbrugere, påpeger han. Virksomheder vil få
mulighed for at bruge data i andre og velmenende sammenhænge, uden at de skal ud og hente nye tilladelser fra
brugerne. Et eksempel kunne være et firma, der sælger antityveriudstyr til biler – udstyr, der bruger chaufførens sid-

deposition til at identificere, at der er tale om den rette ejer.
I en periode indsamler systemet data, og på et tidspunkt
opdager firmaet, at det kan bruge data til at forudsige personens opmærksomhedsniveau og dermed sende automatiske advarsler.
I dag vil brug af den slags data kræve, at der skal indhentes nye tilladelser. Og som forbruger vil man slippe for at
gennemlæse endeløse og uforståelige terms of use-tekster.
At virksomhederne alene bliver ansvarlige for brug
af data, kræver imidlertid også en meget hårdere styring
og etiske kodekser. Blandt andet foreslår Viktor MayerSchönberger, at man får nogle eksterne og interne såkaldte
algorithmists – en slags data-advokater eller revisorer –
som kan være borgeres og forbrugeres vagthunde.
Han sammenligner med den tid, hvor man skulle sikre
markedsøkonomien ved at forhindre monopoldannelser.
Det førte til konkurrencelovgivningen, der har sin oprindelse i USA i 1890.
“Det var et skifte til en markedsøkonomi, som man ville
sikre fungerede efter hensigten,” siger han. Lovgivningen
er siden blevet fulgt og har virket. Virksomheder overtræder den fortsat, men de bliver straffet.
Sagen er nemlig den banale, at uanset hvor meget samtykke man kræver, så er data allerede overalt. Og det er på
en måde et meget større og bedre materiale, end alverdens
efterretningsvæsener kunne have drømt op. Twitter ved en
del om, hvad vi tænker på lige nu. Facebook kender vores
venner. Og Amazon ved, hvad vi læser. Tiderne er skiftet.
Eksplosionen i datamængderne rejser en række nye dilemmaer for, hvordan vi som samfund regulerer brugen af
dem. Vi skal til at udvikle et samfund, hvor vi også bliver
smartere til at udnytte den økonomiske værdi i big data
uden at underminere de fundamentale liberale og menneskelige værdier, som vores samfund bygger på.
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