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2013: STOR HYPE…. 



…OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER 

 

Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på 

indtjening end andre virksomheder  

      McAfee og Brynjolfsson (2012)  

 

Big data kan øge profitmargen i en typisk detailhandel med 60 procent 

      McKinsey Global Institute (2011)  

 

Øget markedspotentiale i den danske energi- og byggebranche på op til 20 mia. kroner. 

   

      Zangerberg & Co. (2012)   

 



BEHOV FOR ANALYSE AF STATUS I DK 

Kvalitativ analyse med følgende formål:  

 

• Kortlægge eksempler på hvordan danske virksomheder arbejder med big data og 

hvilke gevinster de opnår 

 

• Belyse centrale barrierer for udnyttelse af potentialet på området  

 

• Udvikling af anbefalinger til erhvervspolitiske initiativer 

 

…………IRIS Group gik i gang sommeren 2013 



BIG DATA BEGREBET I RAPPORTEN…. 

Internationalt forstås big data som teknologi, der gør det muligt at samle, analysere 

og udnytte store mængder af data fra mange forskellige datakilder (De tre V’er – 

Volume, Velocity og Variety)  

 

I en dansk kontekst er big data udtryk for den mængde og sammensætning af data, 

der udfordrer den enkelte virksomhed i dens indsats for at gøre beslutninger og 

forretningsudvikling mere datadrevet 

 



….OG FORSTÅELSESRAMMEN  



RESULTATER 

Big data er endnu et meget nyt område  for 

virksomhederne i DK…. 

 

…derfor svært at identificere etablerede SMV’er, der kan 

betragtes som frontløbere 

 

Undersøgelsen er derfor domineret af to grupper af 

virksomheder: 



STØRRE VIRKSOMHEDER…. 



…OG UNGE VIRKSOMHEDER, DER ER FØDT 

DATADREVNE 



BRANCHER 

• Brugen af big data er især udbredt  indenfor softwareudvikling og 

udbydere af online produkter og services 

 

• Men også virksomheder med specialisering i at lave big data løsninger 

og analyser til virksomheder og offentlige myndigheder 

 

• Indenfor den finansielle sektor og energisektoren er dataanalyse og 

datadreven forretningsudvikling også forholdsvist udbredt’ 

 

• Indenfor industrien er det primært store virksomheder og virksomheder 

der udbyder digitale services knyttet til produkterne 
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VIGTIGSTE DRIVKRÆFTER 
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KONSEKVENSER FOR LEDELSEN 

.. 

 

Denne proces er lidt mere langstrakt for etablerede virksomheder fordi:  

Topledelsen er typisk mere tilbageholdende med nye projekter 

Business cases betyder meget 

Ildsjæle driver projekterne 

…men det skaber bedre beslutninger og frigør ressourcer 



KONSEKVENSER FOR ORGANISERINGEN AF 

VIRKSOMHEDEN  

IT- og BI funktioner knyttes meget tættere sammen i forretningen, da data bliver en 

ingrediens i produkt og forretningsudviklingen 

Behov for at etablere en stærkere analysefunktion, der kan knuse data og være i 

dialog med resten af virksomheden  

Uddelegering af beslutningskompetence – mulighed for at reagere hurtigt på nye 

mønstre i data 

Udfordring ifht at få eksisterende datakilder koblet sammen 

Styringsprincippet skifter fra budgettering til forecasting 

 



BARRIERER FOR UDBREDELSEN AF BIG DATA 
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BARRIERER – Manglende viden om big data 

• Manglende viden om potentialerne i big data og datadreven forretningsudvikling 

 

• Manglende viden om juridiske, forretningsretlige og sikkerhedsmæssige aspekter knyttet til 

big data 

 

• Manglende adgang til sparring og dialog med andre virksomheder på tilsvarende niveau 

 

• Manglende indsigt i, hvad egne data kan bruges til 



BARRIERER – Kompetencer 

• Stigende mangel på analytikere  

• Beskeden forretningsforståelse blandt kandidater med analytisk 

uddannelse 

• Mangel på kompetencer i at fortolke og bruge data blandt topledere og 

mellemledere i forretningen – samt i at lede big data baserede 

virksomheder 



BARRIERER – Økonomi 

• Usikkerhed om potentialet ved big data kombineret med 

betydelige udgifter til at opbygge big data organisation 

 

• Lønudgifter til højtuddannede analytikere kan afholde mindre 

virksomheder fra at etablere big data organisation 



BARRIERER – Tilgængelighed af data 

• Stadig ikke adgang til en række relevante offentlige data 

(sundhedsdata, energimærker og hydrokort) 

• For restriktiv adgang til Danmarks Statistiks data – og de er for 

dyre 

• Manglende overblik over offentlige data og vanskelig adgang 

• Lang sagsbehandlingstid ifht registerdata 

• Uvidenhed i den offentlige sektor omkring regler og rammer for 

adgang til data udenfor grunddataaftalen 

 

 



BARRIERER – Regulering og sikkerhed  

• Uklare regler vedr. brug af persondata til kommercielle formål 

• Uens og uklar fortolkningspraksis giver forskellige råderum og 

konkurrenceforhold landene imellem 

• Borgerne mangler viden  om vilkårene for dataafgivelse i forskellige 

situationer og medier og nærer modvilje mod dataafgivelse overfor eks. 

Finanssektoren og forsikringsbranchen 

• Manglende viden om behov for cybersikkerhed 



MIGATRONIC  

 

 

  Mellemstor virksomhed i Nordjylland – laver avanceret 

svejseudstyr – og er en af de etablere virksomheder, 

som frontløbere indenfor big data i DK! 

 



MIGATRONIC BRUGER EN LANG RÆKKE DATA… 

• Salgs- og produktdata 

• Tal for Danmarks Statistik om udviklingen for metalbranchen for de enkelte markeder 

• Offentlige data (toldkoder) om import af svejsemaskiner fra konkurrenternes lande 

• Aggregerede data fra egen website/webshop 

• Data fra sensorer i egne produkter 

• Ustrukturerede data fra forhandlere 

• Data til markedsføring 

• Kundedata  



OG DISSE DATA BRUGES TIL…   

At spotte, forudse og reagere i tæt på real tid på ændringer i markedet gennem tilpasning af 

produktionsvolumen og produktudvikling 

 

Sigma Galaxy IAC – intelligent svejseprodukt, der kan overvåge svejseprocessen i realtid med 

50.000 rapporteringer i sekundet. Giver  indsigt i produktets og den enkelte svejsers 

performance – men også mulighed for lavere energiforbrug og løbende justering af 

svejsningen på en række kvalitetsparametre. 

 

Udvikling af service og produkter ved opsamling af data om brugeradfærd og fejlhistorik 

 

Fremtidig udvikling af leasingmodeller for svejsetid 



BOLIGA 

• Danmarks mest benyttede boligportal 

• Etableret i 2007 og har i dag 16 

medarbejdere – en virksomhed, der er 

født DATADREVEN 

• Brugerne kan hente oplysninger om 

boligernes liggetid, prisændringer, 

geografisk omrids, generelle trends på 

boligmarkedet mm.  

• Kombinerer og visualiserer data fra alle 

danske ejendomsmæglere og tilgængelige 

offentlige datakilder  

 



BOLIGAS FORRETNINGSMODEL   

Kombination af markedsdata med offentlige data:  

• Løbende data om ejendomme, der er sat til salg  - data stammer fra 

ejendomsmæglere 

• Data om tidligere salgspriser, matrikeldata etc. fra den offentlige OIS-database 

med ejendomsoplysninger 

 

Data bruges aktivt i markedsføring og til at finde nye interessante tendenser på 

boligmarkedet 

 

Nye typer af offentlige data vil kunne berige Boligas nuværende data og disse data vil 

også kunne bruges til at udvikle nye søgefunktioner og dermed øge kvaliteten af 

Boligas produkt 

 

 

 

 



HVAD GØR REGERINGEN SÅ VED DET?  

   
• Grunddataprogrammet (data frikøbt fra 

2013) 

• Frikøb af regnskabsdata (Vækstpakken 

sommer 2014) 

• DTU startede i efteråret første semester 

af et nyt tværgående kandidatforløb i 

data science/big data 

• Vækstplan for IKT og Digital Vækst 

(forventet efterår 2014) 

• Samfundspartnerskaber under 

Innovationsfonden 

      ….og Virk Data 

 

 

 

 Kom til Virk Data dagen 25. 

november 2014…eller mød os 

til Aarhus data drinks 20. 

november! 


