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INDLEDNING

Big data er blevet sammenlignet med både guld og olie. Forventningen har været, at det blot var et spørgsmål 

om at grave eller bore efter det – så ville det kunne omsættes til en handelsvare på en global markedsplads. 

Det blev forudsagt, at der ville opstå egentlige databørser – platforme som data kunne uploades til, vedlige-

holdes fra, købes og sælges gennem forskellige abonnementsløsninger, licenser osv I. Teorien var, at den type 

datahandel ville gøre det muligt for virksomheder at sælge deres data – og dermed tjene penge – til andre 

aktører, som til gengæld kunne udnytte datasættene til at skabe nye forretningsmodeller, produkter, tjenester 

eller forøge effektiviteten og brugervenligheden af de eksisterende. 

Men selv om der dagligt frembringes ekstreme datamængder, som stiger eksponentielt, viser vores gennem-

gang, at den type platforme ikke er opstået i større stil, på trods af at Danmark er et af de mest gennemdigi-

taliserede lande med en befolkning, som generelt er positivt indstillet over for brug af data. Blandt barriererne 

er blandt andet tekniske og juridiske udfordringer, forskelle i reguleringer, kvaliteten af data, spørgsmålet om 

prisfastsættelse samt mængden af købere og sælgere. 

Betyder det så, at data er værdiløse? Tværtimod. De er selve adgangskapitalen til den nye digitale økonomi, 

som i høj grad vil blive baseret på AI, kunstig intelligens, og hvor data og evne til at håndtere den er en 

forudsætning. Og selv om der ikke er opstået egentlige markedspladser, hvor handlen er transparent og åben, i 

større stil, er data til gengæld blevet en værdifuld byttevare. 

Gode data er entrebilletten til handel med andre og til at blive en del af et økonomisk økosystem med gensidig 

værdiskabelse i systemet – men værdien af data er sværere at spore og aflæse direkte i den type handel II. De 

går så at sige uden om både faktura, kvittering og beskatning.

Selv om der ikke er opstået egentlige databørser, er det fortsat muligt, at de vil opstå i fremtiden, og virksom-

hederne skal under alle omstændigheder være bevidste om værdien af big data. Det er stadig big business og 

vil blive det i stigende grad. Det er med andre ord helt afgørende, at virksomhederne træffer nogle valg, som 

gør den i stand til at udnytte værdien af data, ikke mindst den umiddelbart usynlige værdi.
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Denne rapport undersøger i kort form danske og udenlandske erfaringer med indsamling af data, datahandel, 

forhindringer for databørser, mulige handelspladser og datas værdi som bytteobjekt. Til sidst følger en række 

anbefalinger til virksomhederne.

Rapporten er et led i forskningsprojektet ”Fra Big Data til Big Business: Kommercialisering af Big Data gennem 

udvikling af profitable forretningsmodeller”. Formålet med projektet er at styrke danske virksomheders 

konkurrenceevne ved at adressere centrale barrierer, der forhindrer eller begrænser realisering af datadrevne 

vækstmuligheder. Formålet med denne rapport er at undersøge big datas værdi som handelsvare og beskrive 

potentialet og udfordringerne på en lettilgængelig og anvendelig måde. Andre rapporter under projektet 

beskæftiger sig blandt andet med virksomhedernes evne til at håndtere big data, big datas betydning for 

værditilvæksten i virksomhederne, og big datas betydning for medarbejdernes autonomi.
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BIG DATA 
I DANMARK

Efterhånden er big data gået fra at være et modeord, som ingen 
rigtig kendte betydningen af, men alle gerne ville tale om, til 
et fastere begreb. Der er flere definitioner på Big Data, men 
fælles for dem er, at det handler om mængden af data og 
hastigheden, hvormed de opstår. 

Man taler om et varierende antal V’er – forbogstavet for en 
række engelske ord, som alle på en eller anden måde relaterer 
sig til big data. Vi nøjes her med de fire vigtigste: Volume, 
Velocity, Veracity og Variety. 

•  Volume handler om mængden. At opsamle data er ikke 
nyt, men når vi taler big data, er mængderne så enorme, at 
de for den menneskelige hjerne bare er støj – vi kan ikke 
overskue dem uden hjælp fra computere. 

Vi og vores maskiner og digitale hjælpere genererer data uaf-
brudt. Selv når vi ikke er online, efterlader vi digitale spor: 
Hvor er vi, hvad køber vi, hvor mange penge bruger vi, hvad 
fejler vi, hvilke programmer ser vi, hvem skriver og ringer vi 
til, hvor tager vi toget til og fra til, hvad fotograferer vi, hvor 
mange skridt går vi … globalt anslås det, at vi hver dag produ-
cerer 2,5 kvintillioner data. Det ser udskrevet sådan her ud: 2 
500 000 000 000 000 000 000 000 000 000, og fordi det vokser 
eksponentielt, er mindst 90 procent af al data i verden frem-
bragt inden for de seneste to år. 

Efterhånden som vi får sladrende, digitale sensorer i snart sagt 
alt fra barbermaskiner til køleskabslåger, stiger mængden af 
data fra vores ting – the Internet of Things. En enkelt digital 
temperaturmåler udendørs, som sender et signal i minuttet vil 
på et standard-år sende 525.600 datainput.

•  Velocity beskriver hastigheden, og den er som nævnt 
hastigt stigende. Det er karakteristisk for big data, at store 
mængder data kommer ind i realtid, for eksempel uploades 
der hvert eneste minut næsten en halv million tweets, og 
Facebookbrugerne slår 900 millioner fotos op om dagen. 
En virksomhed, som vil overvåge, hvordan dens tjenester 
bliver brugt lige nu og her, har mulighed for at følge det og 
for eksempel bruge det til at lave forudsigelser, som viser, 
om der skal reageres på en situation, der er ved at opstå.

•  Veracity er pålideligheden af data, og det er et kernepunkt, 
når det gælder muligheden for at forvandle data til værdi. 
Når hastigheden er så høj, og mængderne er så store, stiger 
muligheden for fejl. Det kan være simple fejl ved sensorer 
eller transmission, det kan være en upræcis algoritme, eller 
det kan være tolkningen af data, der er usikker. Skal et 
selvkørende metrotog for eksempel tolke en tom plastik-
pose på sporet som en farlig forhindring, der kræver en 
nedbremsning? Virksomhederne skal have procedurer for, 
hvordan fejlagtig data opsamles og frasorteres. 

•  Variety er udtryk for den enorme bredde i mennesker, sen-
sorer, handlinger og målinger, der er datakilder. Fotos, 
video, transaktioner, målinger, kontrakter, certifikater, 
poster på sociale medier, telefonopringninger, søgninger, 
emails, sygehusjournaler, skolekarakterer … det er én uor-
dentlig bunke af informationer. Også dette er et vigtigt 
punkt i forhold til at bruge data til at skabe værdi. De skal 
kunne sorteres og filtreres, så de kan bruges.
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BIG DATA 
I DANMARK

https://www.getelastic.com/wp-content/uploads/intelligence-by-variety-large.jpg 21/12/2018, 08.26
Page 1 of 2

https://www.getelastic.com/wp-content/uploads/intelligence-by-variety-large.jpg 21/12/2018, 08.26
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Figur 1: Kapow, 2018.
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Figur 1 fra den amerikanske softwarevirksomhed Kapow (en 
del af Kofax-koncernen) viser en række kilder til big data –  
fra virksomhedens egne til det, der kommer udefra. Noget er 
genereret automatisk, andet systematisk indsamlet og indtastet. 
Noget er filtreret, andet ufiltreret. Trods de enorme mængder er 
denne strøm af data sjældent noget værd i sig selv – ubearbejdet 
data er oftere en slags støj, som det kan være svært at finde 
meningen i.

Derfor er det vigtigt at huske, at big data samlet set handler om 
at skabe indsigter, om at forstå forretningsmodellen og kun-
derne og om at forudse, hvordan virksomheden bedre kan 
opfylde kundernes behov i fremtiden. Data er ikke værdifulde 
uden bearbejdelse, analyse og indsigt, der kan forvandle dem 
til værdiskabende handling.

Mange data og høj tillid
Danmark og danske virksomheder har et godt udgangspunkt 
for at opsamle store mængder data af høj kvalitet. Danmark 
beskrives ofte som det mest gennemdigitaliserede land i ver-
den, flere end ni ud af ti danskere er på internettet, og samtidig 
viser undersøgelser, at danskerne som udgangspunkt er posi-
tive over for at dele data, selv så følsomme data som deres 
sygejournaler III, og generelt har tillid til, at data ikke misbru-
ges. Med andre ord står virksomheder, det offentlige, borgerne 
og kunderne godt rustet til at kunne udnytte de muligheder, 
som digitaliseringen giver.

Mange danske virksomheder er også dygtige til at bruge big 
data til at øge værdien af deres egen forretning og samtidig øge 
værdien for kunderne. Et eksempel er vindmølleproducenten 
Vestas, som hvert eneste minut opsamler 50 millioner dataob-
servationer. De kommer først og fremmest fra Vestas-møl-
lerne rundt om i verden, som alle er udstyret med et stort antal 
sensorer. Sensorerne fortæller, hvordan møllen producerer, 
hvordan vindstyrken og temperaturen og andre vejrforhold er, 
og tilsammen giver data værdifuld viden, som Vestas kan 
omsætte til højere indtjening. 

Det sker blandt andet ved, at Vestas kan sammenligne målin-
gerne – som er samlet op over flere årtier – og dermed få en 
præcis viden om, hvordan en mølle på en given placering vil 
klare sig i forhold til de helt lokale (inden for få meter) vejrfor-
hold. Det gør det muligt at foreslå den optimale placering, og 
Vestas kan også komme med en kompetent analyse af, hvor 
meget møllen vil producere, hvor tit den skal repareres eller 
skiftes ud osv. Med andre ord får kunden et bedre grundlag at 
træffe sin beslutning på. Samtidig kan Vestas ud fra data med 
stor sikkerhed se, hvornår en mølle eventuelt skal repareres, 
og hvornår det kan gøres, så det koster mindst muligt i tabt 
produktivitet. Og Vestas kan bruge analyserne af data til at 
forbedre designet på turbinerne og servicen til kunderne.

Vestas har formentlig mere præcise ultralokale vejrdata og 
-forudsigelser end noget meteorologisk institut, men foreløbig 
benytter virksomheden data til egen fordel i stedet for at sælge 
videre. Det er karakteristisk for mange virksomheder, at de 
har værdifulde data, som de ikke sælger videre – enten fordi de 
ikke ønsker det, eller fordi de betragter det som besværligt, 
usikkert eller at give eventuelle konkurrenter en fordel.

Også på et andet punkt er Vestas karakteristisk: Data er opstået 
som det, der på engelsk kaldes “exhaust”, udstødning, fra den 
egentlige aktivitet. Data er et biprodukt som forbedrer kerne-
forretningen: strøm til kunderne. Data er ikke forretningsmo-
dellen i sig selv. 

Det delte Danmark
Det kræver en høj grad af digitalisering at kunne udnytte mulig-
hederne i big data. De seneste tal fra Danmarks StatistikIV   viser, 
at Danmark ligger i front med digitalisering, men også at der 
er store forskelle. Mens 10 procent af virksomhederne ifølge 
undersøgelsen har en meget høj digitaliseringsgrad, er der 58 
procent af virksomhederne, der har en lav eller meget lav grad 
af digitalisering.

Og kigger man på andelen af virksomheder, der analyserer big 
data, sker det kun i 12 procent af virksomhederne. Dertil kom-
mer, at et stigende antal virksomheder melder om problemer 
med at rekruttere IT-specialister. 

Evne til at håndtere big data er en forudsætning for at deltage 
i den økonomi, som baserer sig på at forbedre og fornye tjene-
ster og produkter ved hjælp af maskinlæring og kunstig intel-
ligens. Både maskinlæring og kunstig intelligens er baseret på 
at kunne se mønstre i data og derefter træffe beslutninger 
baseret på de mønstre. 

Den relativt lave grad af dataanalyse og de mange virksomhe-
der med lav digitaliseringsgrad kan blive en barriere for at 
udnytte big data, men det viser på den anden side, at der er et 
stort potentiale for de virksomheder, som beslutter sig for at nå 
en høj grad af digitalisering. 

De mest digitaliserede virksomheder har ifølge en opgørelse 
fra ErhvervsministerietV en arbejdsproduktivitet, der er 20 
procent højere end gennemsnittets – og det kan ses på værdi-
tilvæksten. Ifølge ministeriets analyse ville danske virksom-
heder årligt øge værdiskabelsen med otte milliarder kroner, 
hvis de mindst digitale virksomheder nåede mellemtrinnet, og 
de mellemste løftede sig op på det højeste niveau.

Sker det ikke, er der risiko for, at Danmark bliver hægtet af 
digitaliseringen og de mange nye forretningsmodeller, der 
hurtigt ændrer det konstant foranderlige konkurrenceland-
skab, som virksomhederne skal navigere i.
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Som nævnt i indledningen var det almindeligt forventet blandt 
forskere i digitalisering og big data, at der ville opstå platforme 
til køb og salg af de datamængder, som virksomheder genere-
rer fra blandt andet sensorer og deres kunders adfærd. 

Teorien bag den forudsigelse er, at data har en værdi for virk-
somheden selv, men også kan udnyttes af andre, hvis de har et 
format, hvor en anden virksomhed kan skabe værdi. For 
eksempel kunne man forestille sig, at Apple ville sælge sund-
hedsdata fra deres platforme – hvor kunderne i varierende grad 
selv overvåger alt fra puls til blodtryk, fitness og aktivitetsni-
veau – til for eksempel producenter af sportsudstyr eller medi-
cinalproducenter. Tilsammen ville begge få større værdi ud af 
handlen.

Udgangspunktet for teorien er en big data-platform, hvor hel-
heden er større end summen af de enkelte dele, og hvor det 
handler om at skabe gensidig værdi. Og herudover er der en 
række åbne spørgsmål, hvor svarene afhænger af, hvordan 
platformen konkret konstrueres:

•  Hvor langt ned i detaljeringsgrad skal data deles? Skal det 
være atomar data, altså på den mindst tænkelige del, for 
eksempel hvert enkelt salg i virksomheden, eller skal det være 
aggregeret data, for eksempel det samlede salg pr. dag, uge 
eller år? Skal det være rådata eller bearbejdet data?

•  Hvad får virksomheden ud af at dele data? Og hvilken værdi 
kan køber skabe for sig selv og sine kunder?

•  Hvordan skaber platformsbrugerne tilstrækkelige mængder 
af data til, at der er en kritisk masse, som er værdifuld i sig 
selv?

•  Hvordan er netværkseffekterne på platformen? Vil den have 
mange sider – flere typer kunder og brugere – eller alene være 
tosidet for købere på den ene side og sælgere på den anden? 
Hvordan påvirker brugerne hinanden?

• Hvem tjener på data? Og hvem betaler? 

•  Hvordan skal data betales? Skal det være et abonnement, en 
stykbetaling pr. datatransaktion, skal det være auktion eller 
baseret på forretningsværdi?

•  Skal platformen være helt åben eller modereret? Det er for 
eksempel forskellen mellem Apples app-platform, som er 
modereret, og Android-platformene, som er åbne. Der er 
større smidighed ved en åben platform og større sikkerhed for 
brugerne ved en modereret. 

•  Hvem ejer platformen og kan bestemme over den? Hvordan 
kan man trække sig tilbage? 

BIG BUSINESS 
– I TEORIEN
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Figur 2 viser de elementer, som en datamarkedsplads består af. 
Som det fremgår, er der dels aktørerne – dataleverandørerne, 
databrugerne og dataudviklerne – dels af de aspekter, som skal 
håndteres – de tekniske, de lovgivningsmæssige og de 
forretningsmæssige.

Som sagt er den type platforme ikke opstået i større stil, men 
det er ikke ensbetydende med, at de til al evighed er dømt til at 
mislykkes. Og under alle omstændigheder er aspekterne rele-
vante, også når data alene benyttes internt i virksomheden 
eller som led i en byttehandel, hvor data så at sige følger med i 
den ydelse, virksomheden leverer. 

Hvorfor mangler databørserne?
Senere i rapporten behandles hvert af aspekterne, men først en 
kort gennemgang af nogle af de barrierer, som kan være med 
til at bremse virksomhederne i at få skabt værdi af deres data.

Figur 3 viser fire barrierer, som skal overvindes, før big data 
kan blive til big business. Evner, kundeindsigt, adgang til data 
og købere samt mindsettet I virksomheden. Som regel er det 
ikke én forklaring, men et samspil af flere faktorer, der står i 
vejen for udnyttelsen.

Figur 2: Datamarkedspladsen. Jetzek, 2017. Ikke-publiceret materiale
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Mindset:
Største problem viser sig ofte at være virksomhedens mindset. 
Mange ledere erkender, at data er nødvendige, men har svært 
ved at se, hvordan de kan omsættes til ny værdi. De betragter 
stadig digitalisering og data som noget rent teknisk og ikke 
som en integreret del af forretningsmodellen. Det kan skabe 
frustrationer hos de medarbejdere, som gerne vil udnytte de 
muligheder, big data giver for at forbedre produkter og tjene-
ster. Og det kan gøre det sværere at forblive attraktiv over for 
samarbejdspartnere og kunder, som har forventninger til, 
hvordan data udveksles og bruges.

Her er løsningen at ændre mindsettet og forstå, at digitale 
færdigheder, herunder evnen til at håndtere big data, ikke er 
noget rent teknisk, men er en del af selve kernen i forretnings-
modellen. Det handler om, hvordan virksomheden bedst 
muligt kan opfylde kundernes behov, og det giver big data 
unikke muligheder for.

Kundeforståelsen:
Mange virksomheder har ikke systematiseret den viden om 
kunderne, som data giver mulighed for. De er usikre på, hvem 
præcis deres kunder er, og hvad de ønsker sig. Og de kan være 

forvirrede over kundernes opførsel eller ønsker. I hele den 
lange periode, hvor virksomhederne har arbejdet under indu-
strisamfundets logikker, har de ikke haft en mulighed for at 
lære kunderne at kende som individer. I stedet har virksomhe-
derne gjort sig nogle antagelser om kundernes ønsker og 
behov ud fra standardløsninger.

Med digitaliseringen er det muligt at komme meget tættere på 
den enkelte kunde, og mange virksomheder arbejder med at 
inddrage dem direkte. Det er ikke længere nødvendigvis 
dyrere at skræddersy løsninger til bestemte kunder frem for at 
sælge den standardmodel, der passer bedst.

Løsningen er at analysere kunderne og deres behov og blive 
bevidst om, hvordan data kan hjælpe til at forbedre ydelser og 
tjenester – eller hvordan virksomhedens data kan blive til en 
værdi for andre virksomheder.

Adgang til data og købere:
En barriere kan også være, at virksomheden har både evner og 
vilje, men ganske enkelt ikke kan finde de data, som kunne 
skabe ny værdi, eller de kunder, som vil købe virksomhedens 
data. Her er en digital markedsplads for big data som nævnt set 

Figur 3: Fire Big Business barrierer. Ritter et al., 2015. ’Fra Big Data til Big Business projektansøgning Industriens Fond’.
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som en mulig løsning, men i stigende grad bliver data benyttet 
som led i byttehandler eller som en integreret del af den han-
del, virksomhederne indgår imellem sig. 
En mulighed kan også være simpelthen at opkøbe virksomhe-
der og platforme, som sidder med de data, som man ønsker at 
få fat i – hvad f.eks. Facebook gjorde, da den opkøbte 
WhatsApp.

Kompetencerne:
Mangler virksomheden mindsettet, vil kompetencerne ofte 
også mangle, fordi der ikke er tilstrækkeligt fokus på, hvad 
formålet med dataindsamling er. Det kan komme til at virke 
komplekst og uoverskueligt at skulle forholde sig til de mange 
aspekter af big data, og det er usikkert, hvem der har ansvaret 
for at sikre en kompetent dataindsamling, databehandling og 
dataanalyse. 

Løsningen er at analysere, hvilke kompetencer der er brug for 
i virksomheden, hvis den skal skabe datadrevet vækst. Her 
tænkes ikke alene på tekniske kompetencer, men på organise-
ring, ansvarsfordeling, evnen til at håndtere det juridiske, pri-
vatlivsreglerne osv., altså stort set alt det, som er skitseret i 
figur 2, og som vi behandler nærmere nedenfor. 

De tekniske krav
Teknikken bag handler både om konkrete færdigheder og om 
virksomhedens teknologiske infrastruktur og forståelse af, 
hvordan data kan skabe værdi for virksomheden. Uden den 
forståelse er det svært at skabe de optimale rammer, teknolo-
gisk såvel som organisatorisk. 

Hvis en virksomhed har en IT-infrastruktur, som gør det svært 
at udveksle data på tværs af siloer, eller hvis der ikke er enig-
hed om, hvilke formater og kvaliteter data skal leveres og 
håndteres i, bliver det svært at udnytte de informationer og 
muligheder, som ligger gemt i datastrømmene. 

Nogle af de spørgsmål, som virksomheden skal tage stilling 
til, er:

• Datakvalitet og -standarder
• Dataformater
• Adgang til data
• Åben eller lukket arkitektur
•  Mulighederne for at være fleksibel og for eksempel tilføje 

nye moduler uden at skulle ændre hele systemet
• Sikkerhed
•  Brugervenlighed – både internt og i forhold til kunder og 

samarbejdspartnere.

Det er vigtigt at behandle de tekniske krav som noget, der ikke 
er adskilt fra forretningsmodellen. Teknologien kan ikke bare 
kobles på, teknologien skal understøtte kerneforretningen og 

mulighederne for at skabe forbedringer og værdi for kunder og 
samarbejdspartnere. 

Derfor er det også nødvendigt at overveje, hvem der skal 
kunne tilgå data og udnytte dem. Det har betydning for, hvor-
dan data skal indsamles, organiseres, bearbejdes og deles.

De juridiske krav
Virksomheder nævner ofte juraen, og især persondataforord-
ningen (også forkortet GDPR for General Data Protection 
Regulation), som en væsentlig hindring for at udnytte big data.

Sandt er det, at reglerne kan forekomme meget omfattende, 
men de behøver ikke at være en hindring. De fleste virksom-
heder behøver ikke at kunne henføre data til bestemte perso-
ner til andet end direkte køb og salg. Men den værdifulde 
viden, som ligger i datamønstrene, er uafhængig af at kunne 
koble handlingsmønstre med en bestemt, identificerbar per-
son. Det handler om profiler – man skal forestille sig menne-
sker, hvis handlinger, interesser og behov man kender uden at 
vide, hvem de er. Og det er handlingerne, interesserne og 
behovene, der danner udgangspunkt for nye tjenester og 
produkter.

For at tage et eksempel: Når et bestemt skofirma annoncerer 
for vandresko på udvalgte personers Facebook-konto, aner 
firmaet ikke, hvem det annoncerer hos. Men Facebook har ved 
hjælp af sine algoritmer og sin viden om sine brugere placeret 
annoncen hos mennesker, som i kraft af deres handlinger på 
det sociale medie må forventes at være interesseret i 
vandresko. 

Heller ikke Facebook er interesseret i den konkrete person. 
Mediet udvælger blot de profiler, som lever op til nogle 
bestemte mønstre.

Persondataforordningen skal tages alvorligt, men selv om 
bestemmelserne er ret omfattende, er der altså mulighed for at 
udnytte data uden at komme i karambolage med reglerne om 
privatliv. 

Den anden side af juraen er det rent forretningsmæssige: Hvem 
der ejer data, hvordan kontrakter skrues sammen, sikkerhed 
osv. Her komplicerer det yderligere, at der internationalt er ret 
forskellige bestemmelser. Hvis man ser på Estland, som er et 
af de lande, der er nået længst med e-government, er der streng 
kontrol med både brug og opbevaring af personlig data, lige-
som der er omstændige sikkerhedsprocedurer, der skal 
beskytte mod hackere. I den anden ende af skalaen ligger de 
nordamerikanske internetgiganter, som anbefaler cloudmo-
deller med frie flow af data på tværs af landegrænser for at 
skabe større værdi for flere.
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En virksomhed, som handler internationalt, kan altså regne 
med at skulle håndtere flere forskellige forordninger for data 
og datahåndtering.

Og dertil kommer så, at det stadig er usikkert, hvordan man 
kan beskytte sine data fra at blive delt og brugt uønsket af 
f.eks. konkurrenter, hvis de så at sige slippes fri. Det er usik-
kert, om de gældende love i tilstrækkelig grad beskytter 
unikke data. 

I korte punkter er noget af det, som virksomheden skal tage 
stilling til:

•  Ejerskab af data
•  Datalicenser
•  Persondatalove og privatliv, retten til at blive glemt
•  Forskelle i lovgivning lande og organisationer imellem
•  Kontrakter og strukturen af dem
•  Beskyttelse af data – hvordan sikres virksomhedens 

rettigheder?
•   “Safe haven”-infrastrukturer, altså strukturer hvor man 

uden indviduelt samtykke kan tilgå og bearbejde og analy-
sere vigtige data uden personhenførbare oplysninger, for 
eksempel helbredsoplysninger. Eksempler er blockchain og 
dataplatformen Ubiquitous Commons, hvor man frit kan 
dele data.

•   “Demilitariserede zoner” – DMZ – hvor de udadvendte 
dataaktiviteter kan isoleres fra kernesystemerne, og forsøg 
på forskellige former for cyberkriminalitet dermed kan 
begrænses. Det er med til at øge tilliden til data og 
databehandling.

Igen er det ikke noget, man som virksomhed kan tage stilling 
til uafhængigt af forretningsmodellen, for ejerskab og kon-
trakter osv er en væsentlig del af de strategiske overvejelser og 
hører også sammen med beslutningerne om de tekniske 
aspekter.

Overvejelser om dataforretning
Som nævnt mangler vi stadig at se de egentlige børser eller 
platforme for køb og salg af data opstå, trods alle forudsigelser 
om det modsatte.

Det betyder imidlertid ikke, at data er værdiløse, tværtimod. 
De er blevet en del af den iboende værdi af mange virksomhe-
der og så tæt knyttet til kerneforretningen, at det reelt er 
meningsløst at forsøge at skille det ad. Når Facebook kan være 
en gigantisk forretning uden at eje noget som helst, er det i 
kraft af data. Det samme kan siges om giganter som Google og 
Amazon. Data gør dem i stand til konstant at udvikle forret-
ningen og tilføje nye tjenester eller forbedre de eksisterende. 

Et andet eksempel er Tesla, som er begyndt at indsamle og dele 
data fra Tesla-biler – som reelt er computere på fire hjul. Ved 
hjælp af datamønstrene kan Tesla se, om der er potentiale for 
forbedringer, eller om der er tekniske udfordringer, som skal 
løses, og det kan Tesla så gøre uden at skulle forstyrre ejerne. 
Det er med til at skabe større værdi for brugerne, og samtidig 
kan det give Tesla værdifulde indsigter, der kan forbedre 
Teslas produkter og tjenester og skabe basis for nye.
Data har altså stor værdi, hvis de indsamles systematisk, og 
virksomheden forstår at analysere dem og bruge dem til at 
skabe nye forretningsmodeller eller forbedringer for kunden. 
Værdiskabelsen i flere og flere virksomheder er drevet af data, 
og det er en tendens, som kun vil blive forstærket, efterhånden 
som maskinlæring og AI, kunstig intelligens, kommer til at 
spille en større rolle. 

Men data og datadeling er også en væsentlig del af de nye 
forretningslogikker, som er opstået i kraft af digitaliseringen. 
Her taler vi ikke længere så meget om leverandører og under-
leverandører i lineære forløb med køber og sælger. Snarere er 
der tale om økosystemer, som man som virksomhed kan indgå 
i, og hvor alle i systemet har glæde af hinanden og tilsammen 
skaber større værdi end summen af enkeltvirksomheder. Her 
spiller big data en hovedrolle som adgangsbilletten til værdi-
fulde økosystemer, og her ligger altså en meget væsentlig 
værdi af virksomhedens big data, selv om den umiddelbart 
ikke vil kunne ses på bundlinjen.

Skal man være attraktiv i et konkurrencedygtigt økosystem, 
skal man have styr på sine data og vide, hvordan man vil bruge 
dem i systemet. Skal de deles? Sælges? Er de et led i en bytte-
handel? Og har man dem i et format, hvor de kan bruges af 
andre, og er man selv klar til at udnytte de data, som de øvrige 
i økosystemet bringer med?

Selv om der ikke er opstået formelle databørser, foregår der en 
meget stor handel med data – den er bare usynlig for de fleste 
systemer, fordi den er implicit i den øvrige handel virksomhe-
derne imellem.

Her er nogle af de aspekter, som virksomhederne skal 
overveje:

•  Reglerne for at bruge hinandens data
•   Reglerne for at få adgang – og procedurerne når man træk-

ker sig ud
•   Fastlæggelsen af priser og prisstrukturer for data – skal det 

være faste priser, byttehandel, auktioner, eller skal data 
gives væk?

•   Skal data udbydes på en egentlig markedsplatform, og hvor-
dan skal den organiseres? Hvem skal eje den, have adgang 
til den, og hvordan skal den skabe øget værdi for alle 
brugere?
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Hvordan skal man så udveksle data parterne imellem? Man 
skelner mellem fire typer af handelspladser:

•  1:1 – en aftale mellem to parter
•   1:M – en til mange-aftale. Her har én kilde mange kunder – 

for eksempel det offentliges deling af geodata
•   M:1 – mange til en-aftale. Her er der en aftager til mange 

kilder (en aggregator – eller dataindsamler om man vil). Et 

eksempel kunne være Connected Cars, en dansk virksom-
hed som samler data fra titusindvis af biler og er ved at 
opbygge det bredeste datasæt om biler globalt. 

•   M:M – mange til mange-aftale. Mange kilder og mange 
aftagere – en egentlig databørs vil være en M:M-aftale.

Figur 4 viser, hvordan en central databørs ville kunne se ud. 

MARKEDSPLADSER 
FOR DATA

Figur 4: Central Big Data markedsplads. THE (UNFULFILLED) POTENTIAL OF DATA MARKETPLACES (2017) by Koutroumpis, Pantelis & Leiponen, 
Aija & Thomas, Llewellyn D W
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Her fungerer handlen med data som på enhver anden børs. 
Man udbyder sin data og sælger og køber data på en platform, 
der er designet til at opsamle og fremvise data på overskuelig 
vis, validere data og sikre betalingen.

De mange forskellige typer lovgivninger kan have været en 
væsentlig barriere for opbygningen af den type markeds-
pladser; det samme kan virksomhedernes egen ofte mang-
lende forståelse af, hvordan data kan skabe værdi, ligesom 
der stadig mange steder mangler en mere systematisk opsam-
ling og behandling af data, der kan udnyttes og sælges videre. 
Der er også et spørgsmål om kritisk masse. Sådan en data-
børs vil først være rigtig interessant, når der er mange 
brugere.

Dertil kommer, at det skal give værdi for virksomhederne at 
udbyde og købe data på sådan en platform frem for at handle 
direkte 1:1 1. Og da platformen teknisk og juridisk skal kunne 
håndtere mange aspekter, herunder at sikre, at data ikke stjæ-
les eller misbruges, vil den kræve et beløb at få adgang til. Det 
kan umiddelbart vil gøre den mindre interessant for små kun-
der, hvis transaktionsomkostningerne og prisen for at få 

adgang til platformen ikke står mål med handelsværdien af 
virksomhedens data. 

Kort opsummeret: Hvis en handelsplads skal være levedygtig, 
kræver det, at
•  der er tilstrækkeligt med købere og sælgere
•  der er tilstrækkeligt med data til rådighed
•  der er tilstrækkeligt med omsætning
•  der er tillid til handelspladsen og aktørerne på den
•   der er en tilstrækkelig grad af beskyttelse af ikke mindst 

intellektuelle ejendomsrettigheder
•   der er en troværdig håndtering af øvrige juridiske og tekni-

ske aspekter omkring handelen

Efterhånden som virksomhederne verden over bliver bedre til 
at håndtere de tekniske og juridiske aspekter af databehand-
ling og – ikke mindst – bliver bedre til at se, hvordan big data 
er en del af kerneforretningen og værdiskabelsen, er det ikke 
utænkeligt, at der vil opstå databørser af den type. Men flere 
forskere 2 har peget på, at en decentral databørs, hvor teknolo-
gier som blockchain sikrer transparens og sikkerhed, kan være 
et alternativ, sådan som det fremgår af figur 5.

1  THE (UNFULFILLED) POTENTIAL OF DATA MARKETPLACES. 
  Koutroumpis, Pantelis & Leiponen, Aija & Llewellyn D W Thomas, 2017
2  Catalini and Gans 2016; Evans 2014

Figur 5: Decentral databørs THE (UNFULFILLED) POTENTIAL OF DATA MARKETPLACES (2017) by Koutroumpis, Pantelis & Leiponen, Aija & Thomas, 
Llewellyn D W
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Her er platformen delt i to, hvor den udadvendte handelsdel 
sørger for indsamling, fremvisning, søgemuligheder og beta-
ling, mens det decentrale lag behandler validering, tagging og 
historik. Fordelen ved at bruge en teknologi som blockchain 
er, at data ikke kan forfalskes eller ændres, uden at det vil være 
synligt i hele det netværk, som er en del af kæden. Det er med 
andre ord en gennemsigtig automatisering af en væsentlig del 
af aspektet omkring troværdigheden af data, og det kan bringe 
omkostningerne ned og tilliden op.

Endelig opererer Koutroumpis, Pantelis og Llewellyn med en 
tredje type multilateral platform: den kollektive (figur 6). Her 
drives platformen i fællesskab af købere og sælgere, men det 
kræver stor tillid parterne imellem, hvis det ikke skal blive 
dyrt i validering og screening af deltagerne, kontrakter, regler 
og øvrige juridiske aspekter. Det kan imidlertid være en 
model, som fungerer godt i en lukket kreds af virksomheder, 
og det kan også være en model, som virksomheder forbundet i 
et økosystem kan overveje, når de vil udveksle data.

DATA MARKETPLACE PLATFORM

DATA SUPPLIER &
DATA CONSUMER

DATA SUPPLIER &
DATA CONSUMER

DATA SUPPLIER &
DATA CONSUMER

TAGGING COMBINATION AGGREGATION

VALIDATION HISTORY

Figur 6: Central Big Data markedsplads. THE (UNFULFILLED) POTENTIAL OF DATA MARKETPLACES (2017) by Koutroumpis, Pantelis & Leiponen, 
Aija & Thomas, Llewellyn D W
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Mens de centrale databørser endnu ikke har noget større 
omfang og måske ikke får det, er der alligevel en livlig handel 
med data, som skaber meget store værdier. Den foregår bare 
typisk på 1:1-databørser og 1:M og M:1. 

Men der er endnu en type handel, som spiller en stor og sti-
gende rolle, og det er den, der som nævnt i indledningen foregår 
i virksomhedernes økosystemer. Her er data gennem åbne 
API’er adgangsbilletten til at deltage i netværk af virksomhe-
der, der gensidigt skaber værdi for sig selv og hinanden og – 
først og fremmest – kunderne.

Den form for værdi er svær at gøre op i penge, men det er en 
væsentlig del af forklaringen på, hvorfor datadrevne virksom-
heder skaber mere vækst end virksomheder, som er mindre 
udviklede til at behandle og bruge big data. Den britiske pro-
fessor og ekspert i innovation Ron Adner har i sin bog The 
Wide Lens beskrevet, hvordan virksomheder ofte overser, at 
deres succes er afhængig af andre. Det lyseblå fokus i figur 7 er 
den måde, vi traditionelt opfatter innovation på: Hvad skal der 
til, før vi kan levere den rette opfindelse/forbedring på rette tid 
og efter de rette specifikationer og slå konkurrenterne?

Men det er utilstrækkeligt med så snævert et fokus, argumente-
rer Adner. Hvad vi overser er, at vores opfindelser sjældent kan 
stå alene. Nokia opfandt for eksempel en smartphone længe før 
Apple, men der var ikke meget at bruge den til. Når Apple fik 
succes med sin, skyldtes det især, at der hurtigt opstod et øko-
system – Apples App Store – omkring den. Der var pludselig 
noget at bruge telefonens smarthed til. Det samme er tilfældet 
med Amazons virtuelle personlige assistant, Alexa. I sig selv 
giver det ikke den store værdi at kunne tale med en robot, men 
hvis robotten samtidig har adgang til en lang række tjenester, 
som er udviklet til den, opstår værdien for kunden, samtidig 
med at virksomhederne øger værdien for hinanden.

Så skal en innovation blive en succes, er der to andre fokusom-
råder: Hvem skal ellers være med til at opfinde, før min 

opfindelse kan gøre en forskel? Og hvem skal ellers begynde at 
bruge min opfindelse, før slutkunden kan mærke en afgørende 
forbedring?

Det er her, økosystem-tankegangen kommer ind. Virksomhe-
derne kan godt opfinde alene, men det giver i langt de fleste 
tilfælde større værdi at samskabe.

Økosystem er oprindeligt et udtryk fra biologien, hvor økosy-
stemet er et udtryk for den måde, som organismer er gensidigt 
afhængige på. Det er ikke nogen formel sammenslutning – 
organismer kan forsvinde, andre kan dominere, atter andre kan 
indtage manglende pladser i nicherne. Det sker bare.

Sådan har økosystemer også til dels været opfattet, siden begre-
bet begyndte at vinde indpas i erhvervslivet, men Adner 3 

AFSLUTNING: 
ØKOSYSTEMER – DE 
VÆRDIFULDE PARTNERE

Co-innovation

Who else needs to innotate for 
my innovation to matter?

Adoption Chain

Who else needs to adopt my innovation 
before the end customer can assess the 
full value proporsition?

Execution Focus

What does it take to deliver the 
right innovation on time, to spec, 
and beat the compettition?

Figur 7: The wide-lens perspective on innovation strategy. Adner, 2012

3  Ecosystem as Structure. An Actionable Construct for Strategy, 2016
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argumenterer for en mere formel definition for at kunne udnytte 
mulighederne. Ifølge ham er et økosystem “the alignment 
structure of the multilateral set of partners that need to interact 
in order for a focal value proposition to materialize” – altså den 
struktur som partnere, der er nødt til at interagere, opbygger 
for at kunne frembringe den værdi, som der er fælles fokus på. 
Den måde at betragte økosystemet på – som en valgt struktur 
snarere end noget udefinerbart organisk – letter også arbejdet 
med at skabe rammer for den dataudveksling, som skal gøre 
den fælles værdiskabelse inden for økosystemet mulig.

Skal det kunne lade sig gøre, kræver det imidlertid mange af de 
samme overvejelser, som når man skal behandle data internt i 
virksomheden. Først og fremmest kræver det, at man gør sig 
klart, hvad data skal bruges til, og hvordan de bidrager med 
forståelse af kunden og muligheder for at forbedre de tjenester, 
man sælger til kunden. Og man skal forstå, hvordan man kan 
frigive data til andre i økosystemet, så de kan blive med-opfin-
dere, og man selv kan bidrage til deres opfindelser.

Hele tiden handler det om at have fokus på slutkunderne. Hvor-
dan skaber vores produkt så stor en værdi for kunden, at det 
også skaber værdi for os?

Figur 8 viser forskellen på en traditionel tilgang, hvor virk-
somheden er et led i en klassisk, topstyret værdikæde, og at 
indgå i et økosystem.

Som det fremgår og har været nævnt flere gange, kan denne 
form for gensidig værdiskabelse kun lade sig gøre, hvis andre i 
systemet får adgang til data. Ofte vil det være tredjeparten, 
som opdager, hvordan data kan udnyttes og forædles.

Det kræver til gengæld nogle overvejelser om, hvilke data som 
andre skal have adgang til og på hvilke vilkår. Spørgsmål om 
overholdelse af gældende lov, datasikkerhed, beskyttelse af 
intellektuelle rettigheder og så videre er lige så relevante i øko-
systemer som ved handel på centrale databørser, og derfor skal 
virksomheden have styr på de dele. 

Figur 8: Serviceplatforme eller økosystemer.

• Hver aktør bidrager med API der tillader 3. par adgang til data

• Adgangsbilletten for at deltage i økosystemet er åben API

• 3. part forædler og bringer data ind i kontekst

Kundens behov Løs et eksisterende problem for et 
kundesegment

Løs et problem, når det opstår vha online 
tilpasning af produktets funktionalitet

Produktets livscykel Produktet forældes Produktet opdateres og udvides løbende 
med nye tjenester

Produktudvikling Nye produkter udvikles baseret på 
kundeundersøgelse og salgstal. 
Virksomhedens egne anstatte udvikler 
produktet

Nye produkter udvikles baseret på data fra 
produkter og tjenester i brug. 
Produktet og dens tjenester udvikles via 
digital service platform

Primær indtægtskilde Sælg det næste produkt Sælg hvad produktet kan som tjeneste

Primær konkurrenceparameter Omkostningsreduktion eller 
produktdifferentiering

Netværkseffekter og skifteomkostninger

Konkurrencemæssige fordel Stordriftsfordele i produktion Økosystemer og kundedrevet efterspørgsel

Værdiskabelse overfor kunden

Virksomhedens indtjening



BI
G 

DA
TA

: B
YT

TE
HA

N
DE

L 
EL

LE
R 

SE
LV

ST
Æ

N
DI

G 
VA

RE
?

1919

BI
G 

DA
TA

: B
YT

TE
HA

N
DE

L 
EL

LE
R 

SE
LV

ST
Æ

N
DI

G 
VA

RE
?

REFERENCER

Fabian Schomm, Florian Stahl, and Gottfried Vossen. 2013. 
Marketplaces for data: an initial survey.

Lawless, Martha. 2017. “Global Digital Trade.” Presentation, 
George Washington University, December 1. United States 
International Trade Commission.

KMD Analyse: Population Health Management.  
Deling af patientdata, august 2017.

Danmarks Statistisk: IT-anvendelse i virksomheder, 2017.

Erhvervsministeriet: Digitalisering og produktivitet -  
Vækstpotentiale i danske virksomheder, maj 2017.

Duch-Brown, Nestor. Martens, Bertin. Mueller-Langer, 
Frank. The economics of ownership, access and trade in 
digital data, JRC Digital Economy Working Paper 2017-01. 

Koutroumpis, Pantelis & Leiponen, Aija & Thomas,  
Llewellyn D W (29.9.2017). “The (Unfulfilled) Potential of 
Data Marketplaces”. ETLA Working Papers No 53. 

Adner, Ron. 2012. The Wide Lens: What Successful  
Innovators See that Others Miss. 

Adner, Ron. November 2016. Ecosystem as Structure: An 
Actionable Construct for Strategy. Journal of Management.

I  Schomm et al, 2013.
II Lawless, 2017.
II https://www.kmd.dk/-/media/documents/kmd-analyse/kmd-analyse---population-health-management-2017-pdf.pdf
IV IT-anvendelse i virksomheder, DST, 2017.
V  https://em.dk/publikationer/2017/digitalisering-og-produktivitet-vaekstpotentiale-i-danske-virksomheder/
VI The economics of ownership, access and trade in digital data, Duch-Brown et al, 2017.



CBS COMPETITIVENESS
Solbjerg Plads 3, B5.13-14
2000 Frederiksberg
Email: competitiveness@cbs.dk
Web: cbs.dk/competitiveness

ISBN
Print:  978-87-93226-53-1
Online:  978-87-93226-54-8

FORFATTERE
Jan Damsgaard
Department of Digitalization
Copenhagen Business School
jd.digi@cbs.dk

Susanne Sayers
Susanne Sayers - Journalistik Med Mere
susanne@susannesayers.dk

LAYOUT
CBS Communications

STØTTET AF
INDUSTRIENS FOND

DECEMBER 2018


