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Big data er både blitt et moteuttrykk og navnet på 
et fenomen som trolig vil får økt betydning. I stadig 
større grad genereres og tilgjengelig gjøres det enorme 
mengder data som både isolert og i kombinasjon 
med hverandre kan benyttes som styrings- og 
beslutningsverktøy for organisasjoner.

Det er ikke nødvendigvis rett frem for en organisasjon å 
ta i bruk big data: Det må være et strategisk formål bak 
beslutningen om å ta i bruk dataene, og organisasjonen 
må besitte den rette kombinasjonen av talent, vilje, 
kultur og teknologi.

Big data innebærer både risiko og avkastning. 
Selvfølgelig er det teknologiske og praktiske spørsmål 
som må besvares, men sensitive og kompliserte 
aspekter som sikkerhet, personvern og menneskelige 
feil kan også føre til uforutsette og kompliserte 
utfordringer. Dessuten bør man ha en viss forståelse for 
statistikk. På en annen side, avkastningen ved å ta i bruk 
big data på riktig måte er veldig attraktiv - og forventes 
å være en nødvendighet for å være konkurransedyktig 
på lang sikt.

Den store mengden data som etter hvert er i omløp har 
stor verdi - men for hvem? Det er ikke umulig at den 
personlige informasjonen som den enkelte genererer på 
sikt vil være en omsettbar aktiva på en børs av noe slag. 
Eksempelvis er hver Facebook-bruker i snitt verdt cirka 
800 kroner - per i dag er det Facebook-aksjonærene 
som nyter godt av det, men i fremtiden er det kanskje 
mulig at enkeltbrukeren får en del av kaka også?

 

Big data reiser også en del etiske spørsmål. Når man 
plutselig har mulighet til å forutsi fremtiden med en viss 
sannsynlighet, hvordan vil det påvirke lovverk? Etiske og 
moralske dilemmaer får en ny dimensjon. 

De mange bruksområdene som big data byr på 
begrenses kun av fantasien. “The Internet of Things”, 
datatrafikk, sosiale medier, søke- og surfehistorikk, 
kjøpsatferd, privatøkonomi, finansiell informasjon, 
offentlig statistikk, værdata, navigasjonsdata, og så 
videre - mulighetene for å finne ut av ting er uendelige.

For å realisere alt dette trenger vi teknologi. Kravene 
som stilles til hardware, databaser, software og 
tilhørende kompetanse er mange og høye, og 
teknologien er raskt endrende. 

Ser man på markedet og leverandører av løsninger av 
big data-teknologi, ser man at amerikanerne et langt 
foran verden forøvrig. De store IT-gigantene har sett at 
big data er et raskt voksende segment innen IT, og har 
kastet seg inn i kampen om markedsandeler mot de 
små, nye nisjeleverandørene. Det eneste som er sikkert, 
er at vi går en spennende og utfordrende tid i møte! 

Sammendrag
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«Big data» som fagfelt er relativt nytt, og kunnskapen 
om det er begrenset. Hensikten med dette dokumen-
tet er å gi en generell innføring i hva «big data» er for 
ansatte, og forhåpentligvis inspirere noen av leserne 
til å fordype seg videre i det som garantert vil være et 
relevant fagfelt i mange år fremover.
 
Dokumentet tar for seg definisjonen av big data, risiko 
og avkastning, eksempler på praktisk anvendelse, en 
introduksjon til teknologien og løsninger som muliggjør 
big data.
 
Tilnærmingen i dokumentet er overordnet, hvilket betyr 
at leseren ikke vil sitte igjen med dybdekunnskap om 
noe spesifikt innen big data. Derimot skal leseren etter 
å ha lest dette ha en bedre forståelse av hva big data 
er, hvilke verdier og fallgruver som finnes, samt besitte 
et klarere bilde av hvilke løsninger som finnes og hvem 
som leverer dem.
 

Big data er et fagfelt i kontinuerlig forandring. Politiske 
og sosiale krefter, som har mye å si for hvordan big data 
benyttes, kan endre seg – det som er lov og akseptabelt 
å samle inn av data i dag er kanskje ikke det i morgen. 
Bedrifter endrer seg, går konkurs og nye oppstår – de 
som dominerer bransjen i dag befinner seg kanskje i en 
annen posisjon i morgen. 

God lesning!

Introduksjon
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“You can’t manage what you don’t measure” er et kjent 
uttrykk fra blant annet ledelsesteorier; uten data kan 
man altså ikke styre. Med big data er det snakk om 
store mengder kvantitativ data – og data er i bunn og 
grunn styrings- og beslutningsverktøy.
 
Big data representerer en revolusjon innen kultur, 
beslutningsprosesser og strategi – ikke bare i  
teknologi1 .
 
I mange hundre år har en rekke personer, organisas-
joner og institusjoner samlet inn værdata. Tanken bak 
datainnsamlingen er blant annet at ettersom været 
følger sykluser, kan man forutsi været i fremtiden ved 
å se på historisk data. Det samme gjelder for big data: 
Ved å se på historisk data vil man ha et bedre grunnlag 
for å forutse fremtiden. Med økende bredde og dybde 
på data kommer også – i teorien – større muligheter for 
å analysere seg frem til bedre beslutningsgrunnlag.
 
Selv om mange snakker om «big data», betyr egentlig 
big data datasett som er så store og komplekse at de er 
vanskelig å håndtere med konvensjonelle verktøy.

Gartners definisjon

Avhengig av hvem du spør vil du få forskjellige definis-
joner på hva big data er. Det enkleste er å forholde seg 
til Gartners definisjon med «3V-er»2 :
● Stort volum (volume).
● Stor variasjon av informasjon (variation).
● Raskt endrende (velocity).

Big data er altså store og varierte mengder data som er 
i stadig endring.

Generering av data

Data må hentes inn på en eller annen måte. ETL-
devices (extract, transform, load) henter inn data og 
mater det inn i databaser, enten direkte eller via andre 
databaser. Tilgang til internett er en kritisk driver for 
denne datagenereringen. Etter hvert som et økende 
antall gjenstander kobles til internett, vil en stadig 
større mengde data genereres fortløpende. Eksempler 
inkluderer alt fra GPS-/pulsklokker og andre biometriske 
målere, til mobiltelefoner, værobservasjoner og andre 
typer sensorer til sosiale medier, CRM-systemer og 
nettbanker. I korte trekk – alt som genererer data.

Det neste steget i prosessen er at all data aggregeres 
i én eller flere databaser, såkalte data «marts» eller 
datavarehus. Disse lagringsmedia kan befinne seg på ett 
eller flere steder, og driftes både on-premis og i skyen.

I den andre enden av verdikjeden behøver man verktøy 
for å skape business intelligence, analyse og innsikt 
gjennom bruk av dashboards, rapporter, visualisering av 
data og andre analyseverktøy. 

Hva er Big Data?

1. “2013-02 Academic Keynote Panel - THE REALITY OF BIG DATA”, MIT Sloan CIO Symposium Videos, 15 August 2013

2.  http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data 

ETL-verktøy, datakilder 

• Mobiltelefoner
• Biometrics
• Internett
• Sosiale medier
• Sensorer
• Transaksjoner
• Operasjoner
• “Internet of things”

Hardware og software 

• Node 1
• Node 2
• Node 3
• Node ...
• Node n

BI, analyse, innsikt 

• Dashboards
• Rapporter
• Visualisering
• Analyseverktøy

https://www.youtube.com/watch?v=jRAI2FBtkn0
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
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Vanlig data vs big data

I praksis er forskjellen på «vanlig data» og «big data» 
avhengig av organisasjon og person. For små bedrifter 
kan selv noen få gigabytes med data være «big», mens 
hos Facebook eller Google snakker man gjerne om 
petabytes og milliarder av rader med data.
 
I tillegg til størrelse, kan data også forekomme i to 
hovedkategorier:  

● Strukturert
● Ustrukturert 

Mens strukturert data typisk er det man finner 
organisert på en predefinert måte i en database, er 
ustrukturert data «alt mulig» annet som bilder, lydfiler, 
filmer, e-post, dokumenter, regneark, og annen data 
som ikke er organisert. 

Antagelser fra flere hold tilsier at andelen ustrukturert 
data er rundt 70-90% av all data. Data-mining, 
tekstanalyse, tagging og annen bruk av metadata er 
eksempler på hvordan man kan få orden på ustrukturert 
data. 

Dagens BI-løsninger avhenger i stor grad av at data 
er strukturert; big data er gjerne ustrukturert og vil 
kreve andre løsninger for å kunne omdannes til verdifull 
informasjon. Mens BI-løsninger gjerne tilbyr deskriptiv 
statistikk, tilbyr big data eksplorativ og kausal statistikk.
 
Det er likevel kanskje ikke datamengden eller datatypen 
som er det store med big data, men mulighetene 
som nå finnes for å både aggregere og bearbeide 
enorme datamengder. Dette skyldes mulighetene til 
samhandling og sammenkobling via internett kombinert 
med stadig økende prosesseringskraft.
 
Med big data kan mengden data være nærmest 
ubegrenset, så dersom man skal lete etter nåla kan 
det være lurt å gjøre høystakken litt mindre – altså 
begrense seg3 . Uansett omfang og type, big data 
handler om å fange, behandle, lagre, søke, dele, 
overføre, analysere og presentere (populært omtalt 
som “visualisere”) informasjon. For å lykkes med dette 
behøver man blant annet å gjøre vurderinger med 
hensyn til underliggende teknologi, kompetanse og 
ressurser man har til rådighet og ikke minst hva slags 
innsikt man ønsker. 
 
 
 
 
 
 
 

Innsikt – eller undersøkelsesdesign, for å være mer 
spesifikk – kan brytes opp i tre kategorier4 :  

● Eksplorativt, eller utforskende: Forsøk på å  
 forstå, tolke og generere hypoteser. Best egnet
 for kvalitativ datainnsamling, eksempelvis 
  fokusgrupper. 

● Deskriptivt, eller beskrivende: Test av  
 hypoteser og etablering av samvariasjoner (men  
 ikke sammenhenger!). Egnet for kvantitativ data, 
  særlig big data. 

● Kausalt, eller årsakssammenheng: En form for 
 eksperiment der man etablerer at en hendelse (x) 
 er årsak til en annen hendelse (y) gitt et sett 
  betingelser (z). Big data er ikke spesielt godt egnet 
  til denne typer innsikt.

Big data i organisasjoner

Big data er ikke noe man tar i bruk; det bør drives frem 
av en veloverveid prosess dersom man skal oppnå 
varige, positive endringer. To viktige variabler inkluderer 
at organisasjonen har et bevisst forhold til hvorfor de 
vil ta i bruk big data og at ledelsen må være klar over 
hvilke utfordringer de står overfor dersom de velger å 
gå den veien. 

Fire spørsmål ledelsen bør stille seg

Spørsmål #1:  
Hva er det vi kan ha nytte av å vite som data kan 
fortelle?
1. Bedre beslutningsgrunnlag, fordi man kan gå fra 
 «hva tror vi» til «hva vet vi», og dermed endres fra 
 å være styrt av antagelser til å være «datadrevet».  

2. Oppdage ny (skjult) innsikt, fordi man kan begynne 
 å finne sammenhenger som hittil ikke har vært 
 mulig.
 
3. Automatisering av forretningsprosesser. Store  
 produksjonsbedrifter kan ved hjelp av big data  
 få en tydeligere og mer sammenhengende oversikt 
 over verdikjeden, fra råvarer kommer inn, gjennom 
 produksjonsprosessen, og til logistikken knyttet 
 til å få ferdig vare videre til kunde. Hvor oppstår 
 flaskehalsene, hvordan optimalisere prosessene?

Spørsmål #2:  
Hvor finnes dataene?
Datagrunnlaget som behøves for å bygge innsikten 
man ønsker seg må være tilgjengelig. De fleste 
organisasjoner har en god del data i egne systemer 
(både strukturert som i salgs- og 

3. McGuire, T., Meyer, C. & Stone, D. (2014), “The data-driven life”, McKinsey on Marketing & Sales, Oktober 2013

4. Gripsrud, G. Olsson, U.H., & Silkoset, R. (2010), “Metode og dataanalyse”, Høyskoleforlaget

http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/Marketing and Sales/PDFs/Data_driven_life_Key_takeaways_from_CMO_Summit_2013.ashx
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økonomisystemer) og gjennom eksterne kilder 
(Statistisk Sentralbyrå, finanstall, kredittratingbyråer, 
sosiale medier, osv.).

Spørsmål #3: Hvordan skal data/informasjon 
produseres?
Dataene må hentes inn, aggregeres, bearbeides og 
rapporteres til forskjellige interessenter – både internt, 
og kanskje eksternt også. Her er det mange hensyn å 
ta, både med tanke teknologi, løsninger, kompetanse 
og bruksområder. I mange tilfeller vil en organisasjon 
mangle nødvendig kompetanse internt, og dermed 
måtte gjøre en vurdering av hvorvidt de skal opparbeide 
kompetansen internt eller leie den inn («make or buy»). 

Spørsmål #4: Hvordan skal resultatene av 
datafangsten kommuniseres?
I verste fall blir rapporter produsert og liggende i en 
innboks som en pdf-fil, mens i beste fall pumpes innsikt 
fra big data ut til den enkelte ansatte som har frihet 
til å agere utfra det (f.eks. en selger som automatisk 

får se et dashboard med KPI’er til en potensiell 
eller eksisterende kunde). Det handler like mye om 
å gi toppledelsen innsikt som å gi organisasjonen 
muligheten til å ta grep basert på innsikten. Sånn sett 
er det kritisk å gjøre god informasjon tilgjengelig på en 
måte som er forståelig for mottakeren. Visualisering 
av data nevnes ofte som en relativt enkel måte å 
sikre at flere mennesker forstår hva de ser. Man skal 
fortelle historier med visualisering. Hans Rosling, den 
svenske statistikeren, er en av de dyktigste til å formidle 
kompliserte, statistikkbaserte budskap på en måte som 
er enkel å forstå for de fleste5. 

Det er gjerne i spørsmål 3 og 4 (og til en viss grad 
spørsmål 2) at eksterne konsulenter som konsulentene i 
Visma Consulting kan være til hjelp.

5. Dokumentarvideo: “Vitenskapens verden: Hans Rosling om befolkningseksplosjonen” (vist på NRK2 30. mars 2014)
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Utfordring #1: Talent
Kompetanse om big data må dyrkes frem. Spesielt de 
som er gode på å visualisere data og de som klarer å se 
sammenheng mellom data og forretningsmuligheter er 
av høy verdi.

Utfordring #2: Vilje
Ledelsen/kunden må ville ta i bruk big data. 

Utfordring #3: Organisasjonskultur
Skal man lykkes med big data, er det mye som avhenger 
av vilje i organisasjonen og deres mennesker6 , samt 

beslutningsprosesser og kultur7  - tenker organisasjonen 
«hva tror jeg» eller «hva vet vi»? Accenture antar at over 
halvparten av statlige ledere mangler grunnleggende 
forståelse for analyse og anvendelse av innsikt8 . Dette 
er en betydelig utfordring, og den er alvorlig dersom 
omfanget faktisk stemmer.

Utfordring #4: Teknologi
Ustrukturert data og flere datakilder byr på 
utfordringer. 

En kjent klisje er at flertallet av IT-prosjekter ikke går 
som planlagt, hverken når det gjelder tidsrammer, 
budsjett eller funksjonalitet9 . Data og informasjon 
kommer ikke av seg selv – derfor er det viktig at de 
berørte er involverte fra starten av implementeringen. 
Noen undersøkelser, eksempelvis fra MIT Sloan Business 
School10, viser at datadrevne organisasjoner er betydelig 
mer produktive og lønnsomme en organisasjoner som 
ikke er datadrevne. Det bør være en god motivasjon for 
å legge sjela i en god implementering. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vellykket implementering av en big data-strategi 
krever god teknologi i bunn og flinke folk som kan 
utnytte mulighetene (enten interne eller innleide). 
Organisasjoner som har en god og tydelig strategi, som 
både har eksperter på teknologi og tallknusere vil stille 
ekstra godt.

Basert på ovenfor nevnte litteratur, er det fire steg 
man må gjennom når man implementerer big data-
løsninger: 

1. Skape et felles målbilde av hva big data-
implementering skal føre til 

2. Prioritere hva big data-verktøy skal brukes til 

3. Finne modeller og verktøy som understøtter  
målbildet og prioriteringene 

4. Ta i bruk løsningene på en slik måte at den er 
tilgjengelig for alle i organisasjonen

Fire utfordringer ledelsen bør være klar over

Implementering

6.  Barton, D. & Court, D. (2012), “Making Advanced Analytics Work for You”, HBR, October 2012

7.  McAfee, A. & Brynjolfsson, E. (2012), “Big Data: The Management Revolution”, HBR, October 2012

8. “Government Analytics: What Governments Stand to Gain (or Lose)” av Accenture (Christopher Gray), 2012

 9. “McKinsey Report Highlights Failure of Large Projects”, Gartner Blogs (Mark McDonald), October 2012

10. “Erik Brynjolfsson on Big Data”, MIT Sloan Business School, February 2012

http://hbr.org/2012/10/making-advanced-analytics-work-for-you/
7.  McAfee, A. & Brynjolfsson, E. (2012), “Big Data: The Management Revolution”, HBR, October 2012 
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/us-en/Research and Insights/Accenture_Government Analytics_What_Governments_Stand_to_Gain_or_Lose.pdf
http://blogs.gartner.com/mark_mcdonald/2012/10/29/mckinsey-report-highlights-failure-of-large-projects-why-it-is-better-to-be-small-particularly-in-it/
http://mitsloanexperts.mit.edu/erik-brynjolfsson-on-big-data-a-revolution-in-decision-making-improves-productivity/
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Risiko

Når man vurderer å investere i eller ta i bruk big data-
løsninger, er det i alle fall fire tekniske og praktiske 
aspekter man bør vurdere:

Kostnader
Etablering, vedlikehold/drift/oppdatering, 
maskinvareressurser, byttekostnader, opplæring.

Teknisk
Filformat, datatilgjengelighet, utvidelsesmuligheter 
(mengde og type), tilkoblingsmuligheter.

Sikkerhet
Tilgangskontroll, tilgjengelighet, integritet.

Brukervennlighet
Intern kompetanse/erfaring, uavhengig kompetanse, 
automatisering, gjenbruk.
 
 
 
 
 
 
 

Å jobbe med big data kan bli dyrere enn forventet, 
det kan bli for teknisk komplisert å forholde seg til, 
sikkerheten kan vise seg å være vanskelig å ivareta, 
og det kan bli for vanskelig å ta i bruk for de i 
organisasjonen som skal jobbe med dette daglig. 

Det er viktig å forstå at risiko er noe som finnes i 
fremtiden, ikke i fortiden11 : Vi må tenke fremover på 
både stegene vi skal ta og mulige konsekvenser de kan 
ha. Sannsynligheten for at en bombe går av i morgen er 
kanskje liten, men konsekvensene er store.
 
Ved siden av momentene over er det to typer risiko man 
løper12 : Sikkerhet og personvern, og menneskelige feil.
 
Sikkerhet og personvern

Dersom alle stolte på hverandre, ville ikke sikkerhet 
vært et tema. Eksemplene på svindel, juks og bedrageri 
er uendelig mange, men det finnes også noen 
interessante eksempler på at folk kan være redelige:
 

Verdien av Big Data:  
Risiko, avkastning og etikk

11  Taleb, N.N. (2012), “Antifragile: Things that Gain from Disorder”, Amazon Kindle

12 “My data is bigger than yours. Analyzing the fragility of BigData with Nassim N. Taleb”, Valbonne Consulting (Joachim Bauernberger), Oktober 2013

http://www.amazon.com/dp/B009K6DKTS
http://valbonneconsulting.wordpress.com/2013/10/26/my-data-is-bigger-than-yours-analyzing-the-fragility-of-bigdata-with-nassim-n-taleb/
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«Bagel-mannen» som vi kunne lese om i boka Freako-
nomics13 , leverte bagels til kontorer i Washington sam-
men med en kurv for å legge penger i hver morgen, og 
kundene kunne betale så mye eller lite de ønsket. Blant 
de mange interessante erfaringene han har gjort er den 
største at når folk står fritt til å betale hva de ønsker 
(eventuelt ikke betale), så betaler folk for seg – ergo er 
de ærlige.
 
Musikkgruppa Radiohead ga i 2007 ut albumet «In 
Rainbows» hvor de som lastet ned albumet kunne 
betale så mye eller lite som de ønsket14 : Flesteparten 
betalte ikke for albumet, men likevel omsatte albumet, 
i løpet av sine første tre måneder, mer enn Radioheads 
foregående album («Hail To The Thief») gjorde totalt. 
(Hverken Radiohead eller andre grupper har valgt 
samme forretningsmodell siden).
 
Dersom vi alle kunne stole på hverandre, ville ikke det 
vært et marked for sikkerhet – men det kan vi tydeligvis 
ikke. Med andre ord, mistillit har skapt et marked for 
sikkerhetstjenester15 .

Datatilsynet definerer tre hovedområder når det gjelder 
informasjonssikkerhet og risiko, som i stor grad om-
fatter personvern: Konfidensialitet, integritet og tilg-
jengelighet. 
 
 
 
 

Særlig etter Snowden-avsløringen har sikkerhet vokst 
frem som en av de mest dagsaktuelle temaene, både i 
fagpresse og medier forøvrig. Som direktøren i Datatil-
synet, Bjørn Erik Thon, noterer i Dagens Næringsliv 15. 
juli 201416 : Folk flest har blitt mye mer bevisste på per-
sonvern etter Snowden-avsløringene kom for en dag, 
samtidig som vi ikke nødvendigvis forstår hva slags data 
vi gir fra oss og vi umulig kan forutse konsekvensene av 
brudd på personvern17. 

De som lever av big data vil i så fall være tjent med å 
både være bevisst på personvern og ikke minst kom-
munisere til sine kunder at dette er noe de tar alvor-
lig. Alternativet er negative oppslag i media, slik som 
Facebook fikk en del av i sommer(2014) da det ble kjent 
at de hentet inn flere brukeropplysninger enn man først 
skulle tro18.

Menneskelige feil

Uansett nivå på systemer, verktøy og rutiner, når det 
gjelder sikkerhet, kan man ikke helgardere seg mot 
menneskelige feil. Har man låst bilen og latt nøklene 
ligge på taket, skrevet PIN-koden på kredittkortet sitt, 
glemt igjen en utskrift med konfidensiell informasjon, 
etterlatt PC’en på flyplassen, eller på en annen måte 
åpnet døren for at informasjon kan komme på avveie så 
er skaden potensielt gjort. Det skumle med big data er 
at man kanskje ikke forstår hvilke data som kan komme 
på avveie og hva det kan bety.

13.  Dubner, S.J. & Levitt, S. (2004), “What the bagel man saw”, The New York Times

14.  “Radiohead reveal how successful ‘In Rainbows’ download really was”, NME, 15. oktober 2008

15. Schneier, B. (2012), «Liars and Outliers: Enabling the Trust that Society Needs to Thrive”, Amazon Kindle

16. “Personvern etter Snowden”, Dagens Næringsliv, Bjørn Erik Thon, 15. juli 2014

17. “When data gets creepy: The secrets we don’t realise we’re giving away”, The Guardian, 5. desember 2014.

18. “Slik kartlegger Facebook meldingene dine”, Dagens Næringsliv, 31. juli 2014

http://www.nytimes.com/2004/06/06/magazine/what-the-bagel-man-saw.html
http://www.nme.com/news/radiohead/40444
http://www.amazon.com/dp/B006ORT3KG
http://www.dn.no/meninger/debatt/2014/07/15/2159/Overvaking/personvern-etter-snowden
http://www.theguardian.com/technology/2014/dec/05/when-data-gets-creepy-secrets-were-giving-away
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Uvitenhet hos den enkelte
Det er vanskelig å ta innover seg hvilke konsekvenser 
som følger av at all slags data og informasjon kan bli 
lagret, indeksert og bli gjort søkbart for evig. 

Noe så enkelt som å bruke en trenings-app med 
GPS-sporing, eksempelvis Strava eller Garmin Connect, 
kan avsløre for tyver hvor verdifulle sykler kan stjeles19 
. Ved å bruke en app som Creepy kan (eller kunne) man 
søke opp for eksempel et Twitter-brukernavn og se 
bilder og geografiske plasseringer til vedkommende - alt 
basert på offentlig tilgjengelig informasjon20 . En rekke 
tilsvarende tjenester finnes online, og understreker 
hvordan overgangen fra “jeg har ingenting å skjule” til 
at man legger igjen ukomfortabelt mye informasjon er 
glidende.

En utfordring er at enkeltdata er tilgjengelig; det er noe 
helt annet dersom man aggregerer dataene - innsik-
ten man kan få om den enkelte kan fort bli mye mer 
enn man ønsker. Hvis en ukjent person fikk samlet 
alle e-postene dine, kontaktlisten, Facebook-profilen, 
kredittkorthistorikken, geografiske plasseringer og 
fotoalbumene dine - hva vil vedkommende vite om deg? 
Tenk om det fantes en app som gjorde det mulig for deg 
å se hvem som er rundt deg, og som samlet sammen og 
presenterte all tilgjengelig informasjon om den enkelte? 
App’en “Singles Around Me”21  er et nifst eksempel på 
hva man kan gjøre med den informasjonen som den 
enkelte åpent og sannsynligvis ubevisst legger igjen.
 

Statistiske feil av analytikeren
Menneskelige feil skjer også, hos den som skal 
bearbeide data. 

Fooled by randomness22 : Det er mulig å få de samme 
statistiske feilene med for store datasett som med for 
små datasett: De er ikke representative, og man får 
funn som ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. 
Dessuten kan store datasett inneholde veldig mye støy 
i forhold til signal, som gjør at det man faktisk bør følge 
med på druknes av alt det andre.

Med big data er det fort gjort å finne sammenhenger 
mellom variabler som egentlig ikke har noe med 
hverandre å gjøre; selv om antall skogbranner og 
iskremsalget går opp samtidig om sommeren, betyr 
det ikke at folk får lyst på å kjøpe is fordi skogen står i 
brann eller at iskrem stimulerer til pyromani – årsaken 
er jo bare at det er varmere. Dette er noe mennesker 
burde forstå, men som datamaskiner ikke vil kunne 
begripe. Business Insider hadde en interessant video 
som understreker at korrelasjon ikke nødvendigvis betyr 
at det er en sammenheng: for eksempel reisevei til jobb 
og andel bedrifter eid av kvinner (r=0,71) og fans av 
artisten Prince har fetere barn (r=0,77)23.

19  “Advarer syklister mot treningsapper med GPS”, VG, 16. mars 2014

20  Applikasjonen “Creepy” er tilgjengelig hos CNET

21  Applikasjonen “Singles Around Me” er tilgjengelig i Google Play

22  “Fooled by Randomness” av Nassim Taleb (http://www.amazon.com/dp/B001FA0W5W) 

23. “6 Compelling Correlations That Make Absolutely No Sense”, Business Insider, 5. desember 2014.

24. “Opinion poll”, Wikipedia

I 1936 spådde The Literary Digest at presidentkandidat 
republikanske Landon ville vinne presidentvalget 
mot demokratenes Roosevelt, basert på en 
spørreundersøkelse med 2,3 millioner respondenter 
utført på via telefon24 . Roosevelt vant overlegent, 
og feilen med undersøkelsen var at respondentene 
ble kontaktet via telefon – en teknologisk innretning 
forbeholdt de rike, som i stor grad sympatiserer med 
republikanerne. Tilsvarende utvalgsfeil kan forekomme 
i dag dersom man ukritisk henter sine respondenter fra 
for eksempel Twitter eller Facebook.

http://www.vg.no/sport/sykkel/teknologi/advarer-syklister-mot-treningsapper-med-gps/a/10138265/
http://download.cnet.com/Creepy/3000-12941_4-75445808.html
http://www.amazon.com/dp/B001FA0W5W
http://www.businessinsider.com/real-maps-ridiculous-correlations-2014-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_poll
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Return (avkastning)

Verdi – som avkastningen måles i – defineres på mange 
måter, men i et økonomisk eller finansielt perspektiv 
betyr verdi nytten et produkt eller tjenesten gir. For 
aktører i næringslivet og særlig i privat sektor er verdi 
primært målt i kroner og øre som tilfaller aksjonærer 
og eiere. I offentlig sektor kan verdi referere til mer 
effektiv bruk av offentlige midler. For sluttkunder og 
forbrukere er verdi gjerne uttrykt i penger, tid og funks-
jonelle og symbolske variabler.
 
Big data skaper verdi i form av at det kan gi bedre 
beslutningsgrunnlag, avsløre skjult innsikt og/eller 
forbedre forretningsprosesser (som omtalt noen sider 
tilbake), som igjen kan bidra til økt verdiskapning. Tre 
elementer må være på plass for at dataene skal være 
verdifulle for beslutningstakere25 : 
 
 

● Dataenes bruksområder må være tydelige: Dette  
 er kanskje den største utfordringen per i dag – men 
 etter hvert som organisasjoner blir vant til å 
 håndtere store mengder data vil de også få bedre  
 forståelse av hva de skal gjøre med det.
● Dataene må eksistere: De fleste organisasjoner har  
 tilgang til mye data, både internt og fra eksterne 
 kilder.
● Dataene må bearbeides: Data i råformat har lite  
 nytte i seg selv med mindre det kan bearbeides til å 
 tjene et formål.

Den kritiske faktoren for verdiskapning innen big data 
er kompetanse. Mennesker med korrekt kompetanse er 
imidlertid mangelvare. Man trenger kvalifiserte menne-
sker med bakgrunn og nysgjerrigheten som skal til for å 
gjøre oppdagelser ved å jobbe med big data (dvs. kunne 
å kode og være nysgjerrige). Kvalifikasjonene kommer 
ikke nødvendigvis fra utdanningsinstitusjoner. “Data 
scientists” er komfortable med ustrukturert data. 

25. Cukier, K. & Mayer-Schonberg, V. (2012), “Big Data”: A Revolution that Will Transform How We Live, Work and Think”, Amazon Kindle

http://www.amazon.com/dp/B00BCK1A5Q
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Etterspørsel etter mennesker som har kompetanse 
om hvordan man skal bearbeide dataene er betydelig26 
, noe man blant annet ser av omsetningstallene til de 
som leverer produkter og tjenester27 : Fra 2012 til 2013 
økte markedet totalt fra 12 til 19 milliarder USD (61% 
vekst), hvorav hardware-omsetningen vokste fra cirka 
4 til 7 milliarder USD (65% vekst), software fra cirka 2 
til 4 milliarder USD (85% vekst) og tjenester fra cirka 5 
til 7 milliarder USD (46%). Organisasjoner verden over 
bruker mye penger – og kommer til å bruke mer – på å 
hive seg på big data-bølgen, og det er kanskje ikke så 

rart at konsulenthus som McKinsey fremhever at det 
er viktig for organisasjoner å ta i bruk big data fortest 
mulig, før det ikke lengre gir noe komparative fortrinn .

På kort sikt vil altså verdien som big data skaper fanges 
av de som leverer teknologien og kompetansen, men på 
lengre sikt – når kunnskapsnivå og bruksområdene blir 
tydeligere og mer innarbeidet i organisasjonene – vil 
verdien ligge i selve dataene.

Personlig informasjon = omsettbar aktiva?

Det er opplagt mye penger i big data og informasjon, 
men vil informasjon bli noe den enkelte eier og omset-
ter, eller vil det fortsette å være noe tilbyderne eier og 
tjener penger på?
 
En interessant måte å se hvilken verdi informasjon (eller 
data) har er å sammenlikne hvor mye et big data-sel-
skap prises til på børsen (markedsverdien) mot selska-
pets bokførte verdi. Jo høyere tallet er, jo mer av sel-
skapets verdier ligger i ikke-håndfaste eiendeler. Dette 
kan være forventninger til økte inntekter i fremtiden 
eller i en eiendel selskapet har som ikke kvantifiseres i 
bokført verdi, noe for eksempel brukerdata kan være.
 
Tre representative big data-selskap som er børsnoterte 
– og dermed har finansiell informasjon tilgjengelig – er 
LinkedIn, Twitter og Facebook. Verdien til disse sel-
skapene ligger i deres brukere – altså deg og meg og 
alle andre som er registrerte, aktive brukere av deres 
tjenester.
 

 
 
Hvis vi sammenlikner markedsverdien mot bokført verdi 
til LinkedIn, Twitter og Facebook, ser man at forholdet 
ligger mellom 7x og 16x. Til sammenlikning er forhold-
stallet for andre, store amerikanske selskaper godt 
under 5x og gjerne nære 1x (med unntak av Tesla, som 
er priset til vanvittige 42x av bokført verdi).
 
LinkedIn, Twitter og Facebook har markedsverdier på 
henholdsvis 19, 23, 170 milliarder USD, mens tilsvaren-
de bokførte verdier er «bare» 3, 3, 17 og 10 milliarder 
USD (juli 2014). Sagt på en annen måte, 343 milliarder 
USD (henholdsvis 16, 20 og 153) er verdier som marke-
det er villige til å betale for, men som ikke er bokført.

26. Cukier, K. & Mayer-Schonberg, V. (2012), “Big Data”: A Revolution that Will Transform How We Live, Work and Think”, Amazon Kindle

27.  http://wikibon.org/wiki/v/Big_Data_Vendor_Revenue_and_Market_Forecast_2013-2017

28. “Putting big data and advanced analytics to work”, McKinsey & Company, Oktober 2013

http://www.amazon.com/dp/B00BCK1A5Q
http://wikibon.org/wiki/v/Big_Data_Vendor_Revenue_and_Market_Forecast_2013-2017
http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/putting_big_data_and_advanced_analytics_to_work
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I norske kroner tilsvarer differansen mellom markeds-
verdi og bokført verdi for disse fire selskapene 2.126 
milliarder NOK – nesten det dobbelte av det norske 
statsbudsjettet for 2014. 
Ser man i tillegg markedsverdien relativt til antall 
brukere så vil man se noe interessant: 

● En LinkedIn-bruker er i snitt verdt $64 (400 NOK)
● En Twitter-bruker $113 (700 NOK)
● En Facebook-bruker $133 (825 NOK)
 
Snapchat er et annet sosialt medium av en viss popular-
itet og enorm verdi: For ett år siden, i november 2013, 
bød Google 4 milliarder USD29, eller cirka 24 milliarder 
NOK. Omtrent samtidig ble det spekulert i at Snapchat 
hadde mellom 30 og 60 millioner aktive brukere30. I så 
fall vil verdien til en Snapchat-bruker i snitt være mel-
lom 400 og 800 NOK, altså på linje med andre sosiale 
medier.

En gjennomsnittlig bruker av LinkedIn, Twitter, Facebook 
eller Snapchat er altså verdt en del hundrelapper. Som 
bruker får man tilgang til diverse tjenester «gratis» i 
bytte mot å gi fra seg personlig informasjon. Denne in-
formasjonen benytter selskapene for å tjene penger, ek-
sempelvis ved å selge annonseplasser: Jo mer brukeren 
gir fra seg av informasjon, jo mer målrettet annon-
sering. Personvern sikres (?) per i dag ved at man som 
bruker godkjenner en brukeravtale. Her står det selvføl-
gelig ingenting om at tjenestetilbyderen gir brukeren en 
del av fortjenesten eller verdien som brukeren skaper 
– verdien tilfaller selskapet og aksjonærene fullt og helt.
 

På en annen side, dersom den gjennomsnittlige Face-
book-brukeren ikke er villig til å betale mer enn 825 
NOK for å bruke tjenestene, vil Facebook naturligvis 
anse dagens forretningsmodell (som ofte truer person-
vernet) som mer gunstig. Dersom den gjennomsnittlige 
brukeren en gang i fremtiden er villig til å betale en en-
gangssum eller en årlig avgift som til sammen utgjør en 
høyere verdi enn 825 NOK (og dermed ivaretar person-
vernet på en bedre måte enn i dag), vil Facebook være 
tjent med å revurdere forretningsmodellen. Eksempler 
på tjenester hvor tjenestetilbyderen balanserer annon-
sering med betaling fra sluttbruker er Spotify og Strava. 
Man kan velge å ikke betale noe for å bruke tjenestene, 
men vil da måtte finne seg i mer (målrettet) reklame, 
være produktet (informasjonen) man selger til andre 
og/eller finne seg i redusert funksjonalitet.
 
Man kan kanskje se for seg at brukere av denne typen 
tjenester i fremtiden blir betalt for å være en del av en 
sosial plattform, der man får kompensasjon for hvor 
mye informasjon man gir fra seg – og at man som 
bruker flytter datasettet sitt dit man får mest verdi.
 
Forfatterne av «Big Data»31  spekulerer i at man i frem-
tiden kan omsette informasjon om seg selv på en børs – 
det er en interessant tanke hvor ansvar for personvern i 
større grad flyttes over til sluttbruker.

29. Wikipedias side om Snapchat

30. “The truth about Snapchat’s users”, Business Insider, December 2013

31. Cukier, K. & Mayer-Schonberg, V. (2012), “Big Data”: A Revolution that Will Transform How We Live, Work and Think”, Amazon Kindle

TWITTER LINKEDIN FACEBOOK

# brukere (millioner) 200 300 1.280

Market cap (USD mrd) 23 19 170

Book value (USD mrd) 3 3 17

Market-to-book 7,70 6,91 10,17

Market cap per bruker (USD 113 64 133

Book value per bruker (USD) 15 9 13

(Basert på børstall og valutakurser per juli - august 2014 fra Wikipedia og http://finance.google.com)

http://en.wikipedia.org/wiki/Snapchat
http://www.businessinsider.com/snapchat-active-users-exceed-30-million-2013-12
http://www.amazon.com/dp/B00BCK1A5Q
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Det etter hvert kjente eksempelet med den amerikan-
ske “Target-jenta” som fikk tilsendt tilbud på mamma-/
baby-produkter fordi kjøpsmønsteret hennes match-
et profilen til gravide kvinner32  belyser mulige etiske 
dilemmaer som følge av mulighetene for prediktive 
analyser som big data byr på. Hvis vi forutsetter et da-
tagrunnlag for et enormt utvalg av verdens befolkning 
(Facebook har over én milliard brukere, eller 15% av 
verdens befolkning). 

I hvor stor grad skal vi kunne akseptere at butikker lager 
kundeprofiler basert på videoovervåkning kombinert 
med bruk av wifi-nettverk, login-detaljer, kredittkorthis-
torikk, og så videre? Hvilke salgsfremstøt er akseptable 
og hvilke er på kanten? Hvordan bør eventuelle regler 
utformes?

Hvis vi ser bort fra dagens praksis om at leger per i 
dag ikke anslår pasienters levetid av praktiske og etiske 
årsaker: Dersom data i den medisinske journalen til en 
pasient tilsier at vedkommende har en forventet gjen-
værende levetid på 12 måneder – basert på statistiske 
analyser av et tilstrekkelig stort antall pasienter med 
tilsvarende journal – bør pasienten få vite om det? Hva 
om journalen er tilgjengelig for pasienten? Hvordan vil 
dette påvirke hvordan legene behandler pasienten? Skal 
helsemyndighetene kunne sette en stopper for spesielt 
kostbare behandlingsformer?

Dersom profilen til en person matcher beskrivelsen 
av en kriminell i så stor grad at politiet med høy sann-
synlighet kan anslå at vedkommende i nær fremtid 
vil begå en kriminell handling, skal politiet gripe inn? 
Hvordan? I så fall, bør man skille mellom forskjellige 
typer handlinger (hvitsnippkriminalitet, bankran, terror-
handlinger, og så videre)? Skal politiet la saken ligge, er 

det akseptabelt at politiet tyr til preventive tiltak som 
en alvorsprat, eller bør de ta alvorligere grep? Og hva 
dersom vedkommende ikke har godkjent at politiet kan 
besitte informasjonen som gir det aktuelle beslutnings-
grunnlaget – skal den potensielt kriminelles personvern 
og “uskyldig inntil det motsatte er bevist” praksisen veie 
tyngre enn å beskytte et potensielt offer? 

Andre interessante problemstillinger:  

● Bør politiet kunne stenge av veier og områder  
 dersom det statistisk sett kan forventes opptøyer, 
 eksempelvis ved sportsarrangementer eller besøk 
 av statsoverhoder? 
● Bør forsikringsselskapene kunne justere priser og 
 betingelser ut fra profilen din? 
● Bør banken kunne justere lånebetingelsene basert 
 på profilen din? 
● Bør potensielle arbeidsgivere kunne vurdere  
 kandidater basert på big data? 
● Dersom helsemyndighetene ser at noen venter 
 barn, men ikke er egnet til å gi barnet en 
  tilstrekkelig god oppvekst, bør de gripe inn?

På de fleste av disse spørsmålene finnes det ikke et 
klart, svart-hvit svar. Det er ikke vanskelig å argumen-
tere hverken den ene eller den andre veien, og oppfat-
ningene vil variere fra person til person. 

Like fullt, etter hvert som big data gjør sitt inntog, vil vi 
bli utfordret både på hva vi synes er greit og hvordan 
lovverket fungerer.

32. “How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did”, Forbes, 16. februar 2012

Etikk

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/
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33. «Smartphone OS Market Share, Q1 2014», IDC

34. “Så mye er lagret om deg”, Mobilen, 4. juni 2012

35. “- Nav bruker avhørsmetoder for å avsløre juks”, Eirik L. Berglund og Stella Bugge, E24, 25. mai 2012 

36. “Furor Erupts Over Facebook’s Experiment on Users”, Reed Albergotti, Wall Street Journal, 30. juni 2014

37. “Facebook Messenger Privacy Fears? Here’s What to Know”, Albergotti, R. Wall Street Journal, 8. august 2014

38. “Yahoo slår Google”, Computerworld, 23. august 2013

39. Google.org Influensatrend

40. “Big Data Gets Bigger: Now Google Trends Can Predict The Market”, Forbes, 26. april 2014

Devices og “the Internet of Things”

Smarttelefoner registrerer vanvittig mye informasjon 
som geografisk plassering, datatrafikk, bruk av 
applikasjoner, bilder, video, lyd, bevegelser, og mye 
mer. Totalt er det cirka 4,5 milliarder mobilabonnenter 
på verdensbasis, og en stadig økende andel av disse 
bruker smarttelefoner: I begynnelsen av 2014 anslo 
IDC at cirka 63% av alle verdens mobiltelefoner er 
smarttelefoner (opp fra 50% året før), og at den 
gjennomsnittlige smarttelefonen nå koster kun 316 
USD33 . Med andre ord, stadig flere verden over vil legge 
igjen mer data i årene som kommer. I tillegg kommer 
«the Internet of Things» til å bidra til stadig større 
datamengde – når «wearables» (GPS-gjenstander, 
klokker, briller, klær), biler, kjøleskap, TV’er, hus, og 
hvem-vet-hva ellers også, vil være online og generere 
data. Det er også snakk om hvordan «smarte hus» vil 
kunne koble alt sammen i et eneste stort nettverk: 
Hvis det brenner i huset vil brannalarmen gi beskjed 
til brannvesenet, brannbilen dirigeres raskeste vei til 
huset mens annen trafikk dirigeres vekk, vanntilførsel 
til området sikres, forsikringsselskap informeres, og så 
videre – alt automatisk.
 
Datatrafikk

Leverandører av internett og mobildata (Telenor, 
Netcom, Canal Digital, Get, og så videre) vet mye 
om atferden til enkeltbrukere; hva de surfer på, 
hvor mye data de konsumerer, når, fysisk hvor, og 
så videre. Eksempelvis ser man at datatrafikken 
belaster det lokale nettverket på Fornebu kraftig når 
det avholdes større konserter på Telenor Arena, og 
man kan se hvordan abonnenter beveger seg utfra 
hvilke basestasjoner de er tilknyttet på forskjellige 
tidspunkt. Videre vet leverandørene antageligvis hva 
slags enhet den enkelte abonnent bruker og hva slags 

applikasjoner og data som konsumeres, samt hvem 
og hvordan de kommuniserer med andre (sms, anrop). 
Denne informasjonen er leverandørene lovpålagt å 
slette etter tre måneder34  (seks måneder dersom 
Datalagringsdirektivet hadde blitt innført); om man kan 
stole på at tjenesteleverandørene følger lovverket er en 
annen sak. 

Sosiale medier

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, 
og en hel mengde andre sosiale medier bidrar til 
at brukere legger igjen store mengder personlig 
informasjon hver eneste dag. Med ujevne mellomrom 
hører vi om hvordan NAV bruker Facebook for å avsløre 
trygdemisbrukere35. Facebook havnet nylig i negativt 
lys da det viste seg at de i 2012 hadde gjennomført 
et eksperiment med nesten 700.000 brukere for å se 
om de kunne manipulere brukernes følelser36 . I tillegg 
vekket det oppsikt at Facebook visstnok krever økt 
innsyn og tilgang til enkeltbrukernes devices ved bruk av 
IM-tjenesten Messenger, selv om det fra Facebook selv 
forklares at det ikke er så ille som det fremstår37. 
 
Google Trends

Det finnes mange søketjenester, men Google er 
utvilsomt ledende, med 90% markedsandel på 
verdensbasis38 . Det finnes mange historier om hvordan 
Google kan forutsi begivenheter basert på endring i 
søkeratferd; eksempelvis kan enkelte søkeord være 
gode pekepinner på influensaaktivitet39 . Selv om det 
diskuteres grad av nøyaktighet, er det også de som 
hever at Google Trends kan benyttes for å forutsi 
hvordan de finansielle markedene vil bevege seg40. 
Aktivitet på Twitter kan også – blant andre ting – brukes 
til samme formål som Google Trends.

Praktisk anvendelse:  
Bruksområder og eksempler

http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp
http://www.mobilen.no/artikler/sa-mye-er-lagret-om-deg/109793
http://e24.no/jobb/datatilsynet-nav-bruker-avhoersmetoder-for-aa-avsloere-juks/20234397
http://online.wsj.com/articles/furor-erupts-over-facebook-experiment-on-users-1404085840
http://blogs.wsj.com/digits/2014/08/08/facebook-messenger-privacy-fears-heres-what-you-need-to-know/
http://www.idg.no/computerworld/article275466.ece
http://www.google.org/flutrends/no/#NO
http://www.forbes.com/sites/davidleinweber/2013/04/26/big-data-gets-bigger-now-google-trends-can-predict-the-market/
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41. NYC Open Data Plan Dashboard

42. “Databaseutvikling”, Norsk Meteorologisk Institutt

Kjøpsatferd og CRM (customer relationship 
management)

Amazon, Netflix, Spotify er tre eksempler på selskaper 
som bruker betydelige ressurser på å forstå og utnytte 
kundeatferd. Amazon kommer med anbefalinger av 
typen «lesere som kjøpte X, kjøpte også A, B og C», 
mens Netflix og Spotify anbefaler og promoterer 
filmer og sanger basert på hva du har sett og hørt 
før kombinert med data om hvordan brukere med 
preferanser tilsvarende dine også har sett og hørt. De 
aller fleste nettbutikker har også store mengder kunde- 
og kjøpsinformasjon som enkelt kan kombineres med 
andre typer datasett.

Privatøkonomi

Folkeregisteret, selvangivelser, skatteinformasjon, 
kredittvurderinger og bank-/kredittkorttransaksjoner 
inneholder alle verdifull data om privatøkonomien 
til nordmenn, både alene og aggregert. 
Lojalitetsprogrammer som Trumf gjør det mulig å få 
dypere innsikt i forbrukernes handlemønstre, og denne 
innsikten betaler Trumf for i form av 1% tilbakebetaling 
av total kjøpesum. 

Finans og mikro økonomi

I Norge (og mange andre land) er næringsdrivende 
og andre organisasjoner pålagt å tilgjengeliggjøre 
et minimum av regnskapsinformasjon (inntekter, 
utgifter, resultat, gjeld, egenkapital, aksjeutbytte, osv.) 
på årlig basis. Kombinert med annen informasjon 
om organisasjoner som organisasjonsform, 
organisasjonsnummer, bransje, adresse, antall ansatte, 
eierstruktur, eiere, ledelse, aksjekapital, stiftelsesdato, 
nedleggelser, konkurser og mer til går det enkelt an å 
lære mye om næringslivet. Eksempel: www.proff.no. 

Finans og markoøkonomi

Kvartals-/årsrapporter, aksjer, fond, valuta, obligasjoner, 
derivativer, råvarer (commodities), renter, inflasjon, 
sysselsetting, nasjonalprodukt, handels-/import-/
eksporttall og en hel rekke annen informasjon om 
hvordan internasjonal og nasjonale økonomier beveger 
seg er i stor grad offentlig tilgjengelig. Eksempel: http://
finance.google.com. 

Annen offentlig statistikk

Folkeregisteret, skolekarakterer, kriminalstatistikk, 
helse, trygd, SSB, trafikk og rutetider (biler, tog, buss, 
trikk, fly, båt/skip), innvandring, utvandring, og så 
videre. Som et eksempel tilbyr New York City over 1.300 
forskjellige datasett gratis41. Flere norske direktorater 
begynner også å bli flinkere til å frigi data.

Værdata

Værdata er kanskje det eldste som finnes av big data 
– ifølge Norsk Meteorologisk Institutt (MET) er Norges 
eldste værdata fra 176142. Verden over registreres 
vær- og hav data fortløpende, og gjennom en rekke 
initiativ er målet for blant annet MET at meteorologiske, 
oseanografiske, hydrologiske og klimadata skal kunne 
gjøres kompatible med andre filformater for utveksling 
mellom systemer. Hvert døgn må MET motta, behandle 
og tilgjengelig gjøre mange hundre GB data i forskjellige 
formater på ekstremt kort tid. Vær-app’en som de 
fleste av oss har på smarttelefonen gjengir informasjon 
basert på enorme og hurtig endrende datamengder.
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43. Wikipedia-artikkel om Googles selvstyrte biler

44. Strava Metro

45.http://blog.visma.com/no/big-data-personvern-og-innsikt/ 

46. «Finding Affordable Ways to Use Big Data», New York Times, Juli 2014

Navigasjon og trafikkstyring

Med eksempelvis Google Maps kan man se hvordan 
trafikkflyten er gjennom hovedfartsårene i de fleste 
byer. Basert på forventet trafikkbelastning (basert på 
historiske data) eller reell trafikkbelastning (basert på 
sanntidsdata) kan man få forslag til alternativer ruter. 
Når man planlegger treningsruter i Strava kan man 
velge populære veivalg basert på hvor det er lagt igjen 
flest GPS-spor. Når man i fremtiden får selvstyrte biler, 
som Google nå forsker på 43 (i april 2014 har de totalt 
kjørt over 1 million kilometer), vil kunne kombinere «the 
internet of things» med big data for å få mer effektiv 
avvikling av trafikk uten involvering fra mennesker. 
Dersom et utrykningskjøretøy må til et åsted vil også 
trafikken kunne styres slik at kjøretøyet kommer raskest 
mulig frem, eksempelvis ved å varsle trafikanter i 
veien, dirigere biler til sideveier, og så videre. Strava 
Metro44  er en tjeneste fra Strava som er best kjent 
som GPS-basert treningsdagbok for syklister. Hver uke 
lastes det opp 2,5 millioner økter inkludert GPS-spor 
verden over (antall i Norge vil de ikke oppgi), og ifølge 
Strava er omtrent halvparten av alle registrerte økter i 
forbindelse med pendling. På verdensbasis har Strava-
brukere nå registrert cirka 80 millioner sykkelturer 
og 21 millioner løpeturer, hvilket til sammen gir over 
220 milliarder datapunkter. Strava har derfor en unik 
innsikt i hvordan syklister pendler inn og ut av byer, 
og innsikten er tilgjengelig for de som ønsker det via 
tjenesten Strava Metro. Dette er informasjon de selger, 
og de som planlegger infrastruktur i byer og tettsteder 
kan ha stor nytte av å få detaljert informasjon om 
hvorfor pendlere beveger seg som de gjør45.

Tilgjengelig for alle

Det er ikke bare de store organisasjonene og bedriftene 
som kan dra nytte av big data: Fordi data og datakraft 
er blitt billigere, mer brukervennlig og mer tilgjengelig 
kan også små og mellomstore bedrifter ta i bruk 
business intelligence og big data. Fra New York Times46 
kunne vi lese om hvordan et bilvaskeri tok i bruk 
teknologi og offentlig tilgjengelig big data for å få en 
bedre forståelse og mer effektiv drift av virksomheten.

Kombinasjon av data

En ting er når man benytter store datasett for å lære 
noe om et bestemt tema, men big data blir virkelig 
interessant når man kombinerer to eller flere datasett. 
Ingen  datasett er helt like, slik at det vil i varierende 
grad kreves arbeid for å kunne slå dem sammen.

Sammenslåing av datasett for å bygge innsikt kan starte 
top-down eller bottom-up: 

● Top-down: Problemstilling som skal besvares
● Bottom-up: Eksplorativt; oppdage sammenhenger 
  ved hjelp av eksperimentering 

http://metro.strava.com/
http://blog.visma.com/no/big-data-personvern-og-innsikt/
http://www.nytimes.com/2014/07/10/business/smallbusiness/finding-affordable-ways-to-use-big-data.html
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Her er noen eksempler – som antageligvis kan utvides i det uendelige:

Datasett #1 Datasett #2 Sammenheng Tiltak
Google Maps MET Hvordan henger værfor-

hold sammen med trafik-
kforholdene/fremkomme-
lighet?

Avvikling av trafikk, hindre 
ulykker

Netflix MET Hvordan henger været 
sammen med konsumering 
av filmer/serier?

Promoteringstiltak for 
Netflix

Google-søk (Google Trends) Finansiell data Hvilke søkeord/-uttrykk går 
igjen før større bevegelser i 
finansmarkedet?

Investeringstips

Google-søk (Google Trends) Sykdomsstatistikk Hvilke søkeord-/uttrykk 
går igjen før influensa- og 
epidemiutbrudd?

Ruste opp akuttmottak, 
vaksinering

Spotify Netflix Hva slags filmer ser de 
som liker en bestemt type 
musikk?

Øke forbruk av musikk og 
film

Sportsresultater Kriminalstatistikk Hvordan henger volds- 
kriminalitet sammen med 
resultatene til den lokale 
fotballklubben?

Økt politibemanning i 
kritiske områder

Nybilsalg Omsetningstall for restau-
rantbransjen

Når folk tar seg råd til nye 
biler vil de også ta seg råd 
til å spise mer ute *

Øke/redusere bemanning i 
restauranter

Skatt Kriminalstatistikk Hvordan er sammenhen-
gen mellom foreldres 
disponible inntekt (som er 
et uttrykk for sosial status 
og livssituasjon) og barns 
prestasjoner på skole?

Prioritering av lærerbe-
manning til regioner med 
større problemer

Karakterstatistikk Kriminalstatistikk Avklare eventuell sammen-
heng mellom prestasjoner 
på skole og kriminalitet; 
havner «skoletapere» på 
skråplanet?

Prioritering av lærerbe-
manning til regioner med 
større problemer

Skatt Kredittvurderinger Avklare sammenheng 
mellom betalingsevne og 
søknader om lån

 

Facebook Skattelister Se hvordan dine venner og 
kjente ligger an lønns- og 
formuemessig

Snoking

Helsedata Datingtjenester Finne best mulig match 
for forskjellige variabler 
som utseende, intelligens, 
sykdomshistorikk, osv.

*) En bekjent av meg som driver flere restauranter på Aker Brygge fortalte meg at dette er en vanlig indikator i deres bransje. 
Antageligvis kan man bytte ut nybilsalg med en annen, underliggende driver som BNP, lønnsvekst, eller andre KPI’er.
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Hittil har dokumentet omhandlet hva big data er på 
overordnet nivå og hva det kan brukes til. Det hele 
er imidlertid ikke mulig uten at en del underliggende 
faktorer er på plass: Big data fordrer teknologi i form 
av lagringsmedia, databaser og software på forskjellige 
nivåer som tilsammen utgjør en løsning. På grunn av 
den potensielt vanvittige kompleksiteten, behøves også 
kompetente mennesker til å muliggjøre big data - noen 
organisasjoner har det som behøves internt, men 
sannsynligvis vil det være gunstig å hyre inn ekstern 
kompetanse. Dette utgjør tilsammen et økosystem av 
leverandører av hardware, software og tjenester.

Lagringsmedia

Før i tiden lagret man data på floppydisker (1,4 MB 
per disk) – nå er selv småbedrifter oppe i flere GB 
med data, og de største bedriftene i verden oppe i 
petabytes og exabytes med data (1 EB = 1.000 PB, 
eller 1.000.000.000 GB). Netflix’ filmdatabase består 
av 3,14 PB, hvilket tilsvarer 17 millioner kilo med 
disketter. Skulle man overført Netflix-biblioteket til 3,5 
floppy-disker, ville man måtte stable nesten én milliard 
disketter tett i tett over en distanse på 2.083 km – 
tilsvarende Oslo-Roma.

Mengden med (forretnings)data i verden antas å dobles 
hver 15. måned, og vi genererer visstnok 2,5 exabytes 
i døgnet i dag (nesten 700 milliarder floppydisker), 
hvilket er mer data enn alt som ble produsert globalt fra 
tidenes morgen til 2003.

Jf. Gartners 3V-definisjon: Big data krever rask 
håndtering av store datamengder; derfor er 
lagringsmedium er kritisk. Med stadig økende 
volum, behøves ny teknologi og nye metoder for å 
imøtekomme nye krav til tilgjengelighet og respons.

På den ene siden har man den tradisjonelle disk for 
lagring av databaser, hvor man lagrer og endrer data 
ved å gjøre endringer på en roterende disk ved hjelp 
elektroniske, optiske eller mekaniske mekanismer 
(hard disk, floppy disk, CD’er, osv.). Solid-state drives 
(SSD) omfattes også av denne definisjonen. To kritiske 
variabler ved tradisjonelle disker er hvor lang tid det tar 
å få tak i data (access time) og hvor lang tid det tar å 
overføre data (transfer time).

På den andre siden har man in-memory databaser, 
som har blitt vanligere etter hvert som prisen på RAM 
har falt. Når databasen ligger i minnet, vil spørringer 
kunne utføres raskere blant annet fordi algoritmene er 
enklere og CPU’ene behøver færre instruksjoner. Denne 
løsningen er utbredt der hvor responstid er kritisk, 
eksempelvis i telekom og mobilreklame.
En hybridløsning på dette er å cache information. Et 
godt eksempel er HydCache, en løsning vi utvikler 
hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). 
HydCache henter data fra forskjellige steder (NVEs 
interne tjenester samt noen eksterne tjenester som 
Metrologisk Institutt), tegner grafer basert på stedene. 
En graf krever eksempelvis 10 spørringer (internt 
og eksternt), hvilket tar tid å gjennomføre – særlig 
dersom responstiden er lav. Dataene er relativt 
statiske (tidsserier med måleverdier). Løsningen henter 
data fra alle steder og lagrer dem i en in-memory 
database, og graftjenesten henter data fra denne 
databasen. NVE bruker in-memory-muligheten i MS 
SQL 2014-løsningen. En eventuell annen løsning blir 
en distribuert memory cache oppå SQL-serveren. 
Datamengden er i størrelsesordenen 40-50 millioner 
rader, avhengig av hvor mye som skal caches. 

Det finnes løsninger som er en hybrid av konvensjonell 
disk og in-memory, eksempelvis PCi express. Dette er 
imidlertid utenfor omfanget av dette dokumentet. 

Teknologi, løsninger og kompetanse
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Databaser

Tradisjonelt har data vært lagret i relasjonsdatabaser, 
hvor data er strukturert og lagret i «ordnede former». 
Dette fungerer utmerket med mindre datasett, men 
er ikke veldig skalerbart: Når mengden data øker 
til det volumet som man har i dag, og dataene er 
ustrukturerte, møter man begrensninger med vanlige 
databaser. Når volumet går opp, går ytelsen ned. De 
klassiske eksemplene er MS SQL og MySQL.

Som en løsning til begrensningen som følger med 
relasjonsdatabaser har NoSQL blitt sett på som en 
løsning. NoSQL står for «Not only SQL». I stedet for 
at data er strukturert på en viss måte, er databasers 
rigide krav nedjustert for å få opp ytelse; det vil si at 
NoSQL kan håndtere både strukturert og ustrukturert 
data. Databasene er gjerne spredd på tvers av mange 
noder og servere, og man kan hive på mer hardware 
fortløpende. NoSQL-databaser kan kategoriseres som 
følger:  

● Key-value stores bruker såkalt associative array 
som datamodell, hvor nøkler lagres parvis (nøkkel + 
verdi/oppslag). Noen lagrer data i minnet (RAM), mens 
andre lagrer data i vanlige harddisker. Eksempler 
inkluderer Amazon DynamoDB, Memcached, Coherende 
og Redis. 

● Dokument-orientert stores, som organiserer 
dokumenter etter samlinger/collections, tags, metadata 
og directories. Noen eksempler på databaser: Apache 
CouchDB, ElasticSearch, IBM Notes, IBM Domino, 
MarkLogic Server, MongoDB (mest populær), Oracle 
NoSQL Database, SimpleDB, Cloudant, med flere. 

● Graf-orienterte databaser, hvor data er knyttet 
til hverandre gjennom relasjoner som best beskrives 
grafisk – eksempelvis sosiale relasjoner (venner, 
kollegaer), toglinjer (stasjoner), kart, osv. Noen 
eksempler på databaser: AllegroGraph, FlockDB, IBM 
DB2, InfiniteGraph, Neo4j, OrientDB, Sones GraphDB, 
Sqrrl Enterprise, Stardog, med flere. 

● Kolonne-basert databaser lagrer datatabeller i 
kolonner i stedet for rader (relasjonsbaserte databaser 
bruker vanligvis rader). Dette er en fordel for for 
eksempel datavarehus og CRM-systemer, hvor store 
datamengder ofte aggregeres. Eksempler inkluderer 
Google BigTable, Hbase og Accumulo. 

 

● RDF stores, også kjent som triplestore (RDF = 
resource description framework): Entity-attribute-
value-modell, hvor hensikten er lage en mekanisme for 
å kode og tolke ressurser på en slik måte at bestemt 
software kan forstå det. Nyttig for å identifisere hvem 
som kjenner hvem i et sosialt nettverk. Brukes også for 
å lære om mønstre i trafikken Eksempler inkluderer 
Apache Jena og Sesame. 

● XML databaser: Lagrer data i XML-format som 
man kan kjøre spørringer på, eksportere og formatere 
om til ønsket format. Brukes vanligvis sammen med 
dokument-orienterte databaser. Eksempler inkluderer 
BaseX, Sedna og eXist. 

● I objekt databaser er informasjon tilgjengeligsom 
objekter. Objekter er spesielt godt egnet til multimedia-
informasjon. Eksempler inkluderer XODB, DB40, 
Eloquera, Versant, Objectivity DB og Velocity DB. 

● Hierarkiske databaser organiserer data i en 
tre-struktur. Data er lagret som records, og er koblet 
samme med linker; en «parent» kan ha n barn, mens 
et barn kan kun ha én «parent». Dette avslører 
også begrensningen i «én-til-mange»-forholdet 
som databasen skaper. Egnet til å holde orden på 
ansatte i en standard struktur. Eksempler inkluderer 
InterSystems Cache og GT.M. 

● Multimodell databaser. Eksempler inkluderer 
arangodb, Datomic, Orient DB, FatDB og AlchemyDB.

Noen kjente eksempler på NoSQL, både for on-premis 
installasjon og skybasert:  

● Amazon SimpleDB
● Cassandra
● Google AppEngine
● MongoDB
● MongoLab
● Redis
● SalesForce Database.com
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Software 

For å håndtere dataene som ligger i de forskjellige 
databasene, behøves software av forskjellige slag.

Skybaserte tjenester kan driftes av Amazon Web 
Services, Amazon EC2, RackSpace, Windows Azure, 
Google Compute Engine, Joyent, Heroku, Cloud 
Foundry, osv. Fordelene med skybaserte tjenester 
er mange, og inkluderer at forvaltning, drift, 
oppdateringer og sikkerhet helt eller delvis ivaretas 
av tjenesteleverandøren. Ulempene inkluder mindre 
kontroll samt faren for tilgang for uvedkommende.

On-premis tjenester må installeres og forvaltes av den 
enkelte, men kan samtidig gi bedre sikkerhet.

Hva man velger er selvfølgelig avhengig av en rekke 
faktorer som viktighet av data, budsjett, kompetanse 
internt, osv. 

Hadoop (aka Apachee Hadoop) er ikke en database, men 
et økosystem av programvare som er tilrettelagt for 
parallell-behandling av data. Blant annet bruker Hadoop 
NoSQL. Hadoop bruker også MapReduce, som er en 
modell for å spre databehandling over en rekke servere 
(= Hadoop cluster) slik at prosesseringskraften til flere 
servere benyttes samtidig – hvilket kutter kraftig ned på 
prosesseringstiden.
Hadoop kan installeres på lokale servere eller på 
servere i skyen. Av skytjenesteleverandører som tilbyr 
Hadoop er de mest kjente Microsoft, Amazon (Elastic 
Compute Cloud (EC2), Simple Storage Service (S3) og 
Google. 

Hadoop inneholder følgende moduler:  

● Hadoop Common: Biblioteker og verktøy for andre 
 Hadoop-moduler.
● Hadoop Distributed File System (HDFS): Filsystem 
 som lagrer data på maskiner, med høy båndbredde 
 på tvers av clusteret. Filer eller datasett er gjerne i 
 størrelsesordenen gigabyte eller terabytes.
● Hadoop YARN: Ressurshåndtering-plattform for å 
 håndtere og planlegge bruk av ressurser
● MapRecude (Hadhoop MapReduce): 
 Programmeringsspråk/rammeverk for å
 prosessere i parallell ved å ta i bruk flere 
 datamaskiner (noder), også omtalt som cluster/ 
 grid.

 

Kjente brukere av Hadoop inkluderer Yahoo, Facebook 
(antatt å være 500 PB per i dag, øker med 0,5 PB 
daglig) og en hel mengde firmaer på Fortune 500-listen. 

Kompetanse

Uten dyktige folk vil man likevel ikke lykkes med big 
data. Såkalte «data scientists»47  - gjerne nysgjerrige 
mennesker som både behersker programmering 
og statistikk – er kritiske ressurser for å lykkes 
med big data-satsninger. Kort sagt behøves en god 
forståelse for data/IT, statistikk og forretning48 . 
Enhver personalavdeling vil nok bekrefte at mennesker 
som innehar alle disse tre egenskapene er unike, og 
sannsynligvis ikke enkelt å rekruttere. Det er verdt 
å merke seg at det er en vesensforskjell på “data 
scientists” og analytikere49 ; førstnevnte er flinkere 
til å se hvordan deres bidrag henger sammen med 
overordnet forretning og lar seg lettere engasjere av 
kompliserte problemstillinger, samtidig som de ikke er 
like flinke til å kommunisere sine funn med omgivelsene 
sine. For å lykkes med å utnytte kompetansen de 
besitter, behøves god ledelse. Mer spesifikt peker 
litteraturen på følgende tiltak: Løft analyse til 
toppledelsesnivå, sørg for at beslutningstakere støtter 
opp under arbeidet til og jobber tett med “data 
scientsistene”. Gi “data scientist”-ressursene nok 
frihet til å ta tak i problemstillingene samtidig som 
de utfordres til å få førstehånds kjennskap til dataene 
de jobber med (f.eks. snakke med sluttkunder), sett 
sammen et team av “data scientists” med variert 
bakgrunn og kompetanse og gi dem incentiver som 
betyr noe for dem.

47.  Davenport, T.H. & Patil, D.J. (2012), “Data Scientist: The Sexiest Job Of the 21st Century”, HBR, October 2012

48. Davenport, T.H. (2013), “Keep Up with Your Quants”, HBR, July-August 2013

49. Harris, J.G. & Mehrotra, V. (2014), “Getting Value From Your Data Scientests”, MIT Sloan Review, Fall 2014

http://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century/
http://hbr.org/2013/07/keep-up-with-your-quants/ar/
http://sloanreview.mit.edu/article/getting-value-from-your-data-scientists/

