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BRITTERNA HAR FÅTT 
SMAK FÖR SVENSK MAT
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 Den industriella revolutionen 
är här.

Den på internet alltså. Big 
data – helt enkelt stordata på 
svenska – är samlingsnam-

net på de enorma mängder data som gene-
reras varje dag, varje minut, varje sekund. 
Det var så Google blev störst i världen, 
genom att förstå hur man kunde skräd-
darsy annonslösningar kring volymerna av 
data. Under årets World Economic Forum 
i Davos stod stordata högst upp på dagord-
ningen och en rapport därifrån slog fast 
att man kunde tala om ett helt nytt ekono-

GAVAGAI
Gör: Så kallad ”social media monitoring”. 
Deras egenutvecklade system Ether source 
samlar in information från öppna kanaler 
på internet och tolkar den informatio-

nen i realtid. Gavagais kunder kan ställa 
finkalibriga frågor om fram tiden – och 

få lika detaljerade svar.  Ort: Stockholm. 
Grundat: 2008.  Vd: Joachim Karlsson. 
Medarbetare: Magnus Sahlgren, Jussi 
Karlgren, Fredrik Espinoza, Ola Hamfors 

och Fredrik Olsson.

ETT 
MODERNT 
ORAKEL

miskt fält, vid sidan om exempelvis valutor 
och guld. New York Times uppger att det 
bara i USA kan skapa två miljoner nya jobb 
på kort sikt.

Och det är där Magnus Sahlgren och hans 
svenska företag Gavagai kliver fram i strål-
kastarljuset. Tillsammans med kompanjonen 
Jussi Karlgren har de utvecklat ett  system 
som på ett världsunikt vis tolkar stordata. 
Före årets stora svenska final i Melodifesti-
valen slog duon fast att Loreen skulle vinna 
tävlingen, med Danny och Thorsten Flinck 
som tvåa och trea. Alla rätt.

– Vi kände att det där är ett bra case för 

Det är märkligt att fler inte vet vem Magnus Sahlgren är. 
Han kan trots allt förutse framtiden. Han kan få Strindberg 
att börja skriva igen. Han kan återuppliva Olof Palme.
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det vi håller på med. När Loreen gick 
upp på scenen fick vi värsta spiken i vårt 
system. Folk började twittra om hur bra 
hon var. Och den spiken var mycket högre 
än den för Danny. Redan där visste vi vem 
som skulle vinna, säger Sahlgren.

DET ENDA SOM är ospännande med Gava-
gais system är namnet på teknologin, 
Ethersource. Allt annat är högst fascine-
rande. Att kunna förutspå musiktävlingar 
var om inte annat en skicklig pr- manöver. 
Men Ethersource förstod också vilket parti 
som skulle vinna det grekiska valet innan 
valsedlarna räknats, det har förutspått ter-
rordåd med kuslig precision, det kan 
avgöra när en influensaepidemi är på väg 
att bryta ut.

På samma sätt som andra big data- 
verktyg lyssnar Ethersource på öppen och 
offentlig information i det sociala medie- 
landskapet, det söker av forumtrådar, 
nyhetsrapportering och digitala mötes-
platser. Men där slutar likheterna.

– Traditionellt sett lyssnar man bara på 
nyckelord. Man är intresserad ifall folk är 
positiva eller negativa och då kollar man 
efter förekomster av bra och dåliga ord. 
Men problemet med den typen av data som 
finns på internet är att språket förändras 
hela tiden. Folk hittar på slangord eller så 
skriver man fel ibland, det finns en massa 
varianter av de här nyckelorden. Vårt 
 system är byggt på ett semantiskt minne 

som hela tiden lär sig.
När man kliver in på 

Gavagais lilla kontor på 
Södermalm i Stockholm är 
det första man ser en grön 
Nintendo 64-konsol från 
90-talet, som påminner en 
om hur snabbt allt har gått, 
teknologins sprint in i fram-

Nasaforskaren Pentti Kanerva släpper boken 
”Sparse Distributed Memory”, vars teorier 
ligger till grund för den språkliga 
minnesmodell som Gavagai ut-
vecklat och döpt till Ethersource. 
”Pentti ska ha mycket cred, han 
är inte aktiv i företaget men vi 
använder honom som språklig 
rådgivare.” E#er Nasa flyttade 
Kanerva till Sverige för att arbeta på Sics i 
Stockholm. I dag pensionerad i Kalifornien.

Magnus Sahlgren kommer 
till Sics och börjar jobba 
tillsammans med Pentti 
Kanerva och Jussi Karlgren.

Sahlgren färdigställde sin 
doktorsavhandling vilken 
ligger till grund för teknologin 
bakom Ethersource.

Gavagai grundas.

Gavagai kopplas loss 
från Sics och står på 
egna ben.

Företaget känner sig tillräck-
ligt redo för att presentera 
sin teknologi för all-
mänheten – genom 
att framgångs-
rikt förutspå 
Melodifesti-
valen.

1988 2000

2006

2008

2010

2012

Gavagai!
Kanin, mat eller jakt? 
Ordet gavagai användes 
först av filosofen Willard 
Quine för att belysa 
utrymmet för egen  
tolkning av ett  
främmande  
språk.
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tiden. Det andra man ser är bibeln; boken 
”Sparse Distributed Memory” från 1988, 
skriven av dåvarande Nasaforskaren  Pentti 
Kanerva.

– Han utvecklade en minnesmodell som 
speglar den mänskliga informationspro-
cessen. Det flexibla, det skalbara och det 
dynamiska, säger Magnus Sahlgren.

NÄR KANERVA efter tiden på Nasa kom till 
Swedish Institute of Computer Science – 
Sics – träffade han språkforskarna Magnus 
Sahlgren och Jussi Karlgren. Tillsammans 
tog de Kanervas matematiska minnes-
modell och förenade den med språkdata. 
Nu, efter tio år av forskning, är Ether-
source så avancerat att det utan problem 
kan bemästra vilket språk som helst på en 
dag. Ethersource kan inte se eller känna, 
men det kan däremot lyssna och det för-
står språk bättre än människan själv. Att 
minnesmodellen är flexibel och dynamisk 
innebär att den hanterar och tolkar stordata 
i realtid. Att den är skalbar betyder att den 
kan ta hand om hur stora mängder data 
som helst. Ethersource visar inte bara att något 
sägs på nätet, utan också vad det innebär.

– Man kan kalla det ett Spotify för åsik-
ter. De samlar världens musik. Vi samlar 
in världens åsikter och gör dem tillgäng-
liga för människor. I dagsläget är vi aktiva 
inom fyra olika sektorer. Den första är poli-
tisk bevakning. Den andra är konsument-
varor, att hålla koll på vad folk tycker om ett 
varumärke. Den tredje är säkerhetstillämp-
ningar, där folk är intresserade av att stu-
dera hotbilder. Och den fjärde sektorn är 
finansmarknaden.

”MAN KAN KALLA 
DET ETT SPOTIFY 
FÖR ÅSIKTER. DE 
SAMLAR VÄRLDENS 
MUSIK. VI SAMLAR 
IN VÄRLDENS 
ÅSIKTER OCH GÖR 
DEM TILLGÄNGLIGA 
FÖR MÄNNISKOR.”
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Sahlgren är medveten om vilken makt-
faktor Gavagais system skulle kunna bli på 
en rad olika områden. Och hur den skulle 
kunna missbrukas.

– Det vi har här är en oerhört kraftfull 
teknologi. I fel händer kan den användas 
till dåliga saker. Det finns dock ett skäl till 
att vi inte sitter i en bunker någonstans. Vi 
vill att det här ska kunna användas brett av 
så många som möjligt. Vi tror att det här 
är lösningen på många problem när det 
handlar om datainhämtning. Men själva 
systemet är en affärshemlighet. Koden till 
den släpper vi inte ut från vårt serverrum.

DET ÄR LÄTT att glömma en väsentlig 
detalj när man skriver om Ethersource. Att 
 systemet visserligen lämpar sig väl för han-
tering av stordata, men att det i 
grund och botten rör sig om ett 
slags språklig artificiell intelli-
gens, en ”semantisk minnes-
modell” som Sahlgren kallar 
det, som skulle kunna tilläm-
pas på en rad andra om råden. 
Det vore till exempel inte 
otänkbart att Ethersource skulle 

kunna fungera som en realtidstolk mellan 
människor som talar olika språk. En oer-
hörd möjlighet, men en som ändå bleknar 
jämfört med ett annat experiment Gavagai 
gjort med hjälp av Ethersource.

– Säg att vi tog allt du skrivit och hällde 
ner det i systemet. Inte bara skulle det sys-
temet lära sig att skriva som du, det skulle 
också kunna producera helt nya texter. En 
digital kopia av dig skulle kunna sitta och 
twittra.
Och det där är något ni i princip skulle 
kunna göra i dag?

– Ja, det fungerar väldigt bra.
Så ni skulle kunna få Strindberg att 
skriva igen?

– Ja, exakt. Exakt. Precis så. Men det vi 
har tänkt på är ”vad skulle Palme ha tyckt 

om det här”? Det är den typen av gre-
jer. Det skulle vi kunna göra. En 

person som vi har mycket mate-
rial om, den kan man skapa en 
semantisk ström om, och så kan 
man få den att leva. 

Gavagai är ett hypermodernt företag 
i en helt ny bransch. Hur funkar 
det egentligen? Magnus Sahlgren, 
förklarar.

Hur skapade ni ett företag av er 
forskning?

– Bolaget startades 2008 i form av 
ett aktiebolag som en avknoppning från 
forskningsinstitutet Sics. Då med initialt 
fokus på konsulttjänster.
Hur marknadsför ni er?

– Främst genom att samla in alla åsik-
ter om alla ämnen som män niskor skriver 
om på internet, och däre#er plocka ut 
intressanta aspekter, göra pressrelea-
ser och skapa avtryck i media. Som till 
exempel när vi först samlade in alla 
åsikter om Melodifestivalen, plockade ut 
vinnaren och berättade detta för media – 
dagen före själva finalen. 
Hur prissätter ni?

– Vi jobbar utifrån en abonnemangs-
modell, kunderna betalar månadsavgi# så 
länge de använder vårt system.
Hur rekryterar ni?

– Vi har en teknologi som skapat 
mycket uppmärksamhet vilket i sin tur 
har gjort att vi får väldigt många spon-
tanansökningar. Utöver detta använder 
vi sociala verktyg såsom LinkedIn för 
rekrytering.
Vad kan ni göra för företagare?

– Alla småföretagare som vill veta vad 
deras kunder tycker om deras företag, 
produkter och deras konkurrenter kom-
mer att ha stor nytta av att vara kund hos 
Gavagai.

1. Vilka som skulle 
vinna det grekiska 
valet
– Det var rätt kul för de gör 
ju inte opinionsundersök-
ningar i Grekland före valen. 
Men vi såg det, jag tror att 
vi publicerade resultatet 
dagen innan.

2. Rasism bland  
bloggerskor
– Vi håller koll på massor 
av fenomen i bloggo-
sfären. Bland annat kollade 
vi på främlingsfientliga 
uttryck. Då såg vi att en 
stor grupp bloggande unga 
tjejer använde såna här 
uttryck i vardagen, det var 
jättekonstigt. Vi skrev ett 
pressmeddelande om det 
som hamnade på TV4-
nyheterna.

3. Terrorattentatet 
utanför Moskva
Tre timmar före självmords-
dådet på Domodedovo-
flygplatsen, som dödade 
31 människor, larmade 
Ethersource om att något 
var på väg att hända i 
Ryssland, trots att systemet 
bara hämtar information 
från öppna källor. 

– Det är teorin om 
”crowd induced events”. 
Om det är tusen perso-
ner som knyter näven i 
byxfickan så kommer en 
att skrika. 

Tre saker Gavagai såg

”SMÅFÖRETAG 
KAN HA STOR 
NYTTA AV VÅRT 
SYSTEM”

Via företagets big data-verktyg Ethersource kunde  
Gavagai förutspå bland annat följande tre händelser.

– Allt är relativt, 
även döden!
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