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nya datamängder ("big data") 
betyder inte bara att skala upp 
tidigare lösningar 

den ofantliga strömmen och 
skalan på den - det är signalen!

bryter befintliga rutiner och processer



lägesuppfattning, inte sökning

nya tjänster 

... som bygger på klassificering 
och kategorisering 

... av otydliga data 

från sensorer 

från text 

från beteende 

... aggregerade på befolkningsnivå 

... för att hitta mönster ... 

... som går att agera på
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exempel på tjänster 
• hantera toppar och dalar i belastning 

• förutsäg köpbeteende 

• förutsäg politiska ställningstaganden 

• förutsäg börskurser och valutakurser 

• hitta partner 

• höj kundtrohet 

• samla kundreaktioner för att sätta företagsstrategier 

• välj anställd  

• bestäm försäkringpremier 

• hitta biverkningar för mediciner 

• identifiera risker och anomalier 

• förutsäga våldsdåd 

• sätt odds för vadslagning 

• kör bilar automatiskt
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utmaning: "computer sez no"
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upplevd maktförlust 

okända förluster (har ni en term för detta?) 
m a p ekonomi, prestige

effekter för den enskilda
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passar N N för jobbet? 

vad är en rimlig försäkringspremie för 
N N? 

är N N kreditvärdig? 

är N N en bra dejt?
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det finns risk för att system övertränas 
för något specialfall och ger råd som är 
potentiellt skadliga för den som utsätts 

här har juridiken att göra!
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ansvarsfrågor vid fel? 

rätten att bli glömd? 

rätten att kunna undersöka 
handlingar och datamängder? 

ansvar vid ägarövergångar? 

aggregerade datakällor, vem 
äger sammanställningen?
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informationsimbalans är roten till utmaningen 

släpp fokus på individuell integritet och enskilda 

datapunkter 

undersök ansvar för data (på båda sidor disken) 

resonera om beständighet för data 

resonera om beständighet hos marknadsaktörer




