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omg, YITAS  

Werd  

and my rents caught me  

Gr8 work, rly gr8 work! 

wos the otha place we gt chased out of?hehe!tht wos 
so funny!  

thank u hehe :)ssssssshhhhhh! ..... i wish i wos a 
member. fantage_girl08 8 months ago. we hate each 
other bcuz ... 

ppl think you need to grow up x 

por ke sabes tantO... 

heeh 
had a kewl day morph? 
 =) 
Greeting 
i came home 2 am ..and went up at 9 
sum bastard woke me up @ 2pm 
=P 
heh naah. 
Irritation i h8 dat guy 
lol 
phoner on the sms? 
:) 
whutta dowk 
hewwo? 
no worries
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Big Data?

Ny text?

volume 
velocity 
variety 
veracity

bjr, Adele!! koi29?  
lut, ca va?



brus ska man inte tvätta bort



förändring är normalt



system ska lära sig, inte tränas



massa data och massa folk gör betydelsen



det är inte sökning längre

det handlar inte om att hitta nålen i vetefältet 

det är inte söka eller leta - det handlar om att förstå 

hur ser världen ut just nu?



vad vill vi då ha reda på i strömmen?

är det här ett exempel på det där? 

är de här två samma sak? 

har det här ändrat sig? hur? 

vad är det för relation mellan det här och det där? 

är det där ett nytt sätt att säga det här? 

är de här eller de där mer lika den här? 

är det här vanligt eller konstigt? 

kan vi lita på det här? säkert? 

vad säger folk om sådant som är viktigt för mig? vad tycker de?



oro

oro

stress

nervositet

tidspress
prestationsångest

rädsla

jämställdhet

inlämningar

skapar
ständig

giltighetstid

sömn

mage

thorax
viss

minsta

nojjig
deppig

mindfulness



ok - men så, att använda detta för något? 
(det här är alltså egentligen min fråga till er!)
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Enterprise Solution Providers

Business Intelligence

Public Data

(Social) Media Analytics

Proprietary
Data

Text Analysis



ilska i ryskspråkiga medier och forum mot grannländer

bandyturnering

irritation över politik



utvärdera marknadsföring

klassisk marknadskampanj

medskick med månadstidning

present till bloggare 
på kryssning



förvarning om folkstorm

negative mentions on agency X in social media (green)
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Friday May 2 2012 21:27  
bloggpost: 

"... myndighet X har förstört mitt   
[lång ledsam historia om en personlig 

tragedi och ickeempatiska handläggare ] 
..."

... and print media (blue)

folkstorm!  
antal negativa omnämnanden i social medier

nyhetsblitz!  
upprördhet i redaktionella media 

(här börjar myndighetens krishantering)



samhällsanalys: hur mår folk?



men vad säger de egentligen? 
klustra de opraktiskt stora textmängderna



nyfikenhet vs affärsvärde: hur ska vi agera på informationen? 

"vi behöver inte data - vi läser media lokalt" 

"måste vi också leva på nätet"? 

"vad sägs om mig" vs "vad sägs om branschen"? 

punktinsatser vs abonnemang: utvärdering vs omvärldsbevakning 

utmaningarna är idag affärsmässiga 
eller organisatoriska



alltså - att ta med hem

big data är när dagens lösningar för informationshantering inte 

räcker 

strömmen är signalen, inte nålar eller guldkorn 

känslolägen är inte positiva eller negativa utan mer komplexa 

nya tillämpningar på väg 

ni kan påverka dem 

organisatoriska och strategiska frågor styr införandet




