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Hvordan kan vi forholde oss til de enorme datamengdene 
som blir tilgjengelige, slik at vi kan skape verdi og mer 
effektive prosesser?
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• Big data
• Big data is a vast pool of raw data, the purpose for which is not yet defined.

• Data Lake
• A data lake is a system or repository of all enterprise data including raw copies of source 

system data and transformed data used for tasks such as reporting, visualization, advanced 
analytics and machine learning. 

• Datavarehus (DWH)
• A data warehouse is a repository for structured, filtered data that has already been 

processed for a specific purpose.

• Data lakes and data warehouses are both widely used for storing big data,      
but they are not interchangeable terms.

(Wikipedia)

Begrepsdefinisjoner



Informasjonsarkitektur er struktur og 
styring av informasjon

Definisjon av big data:

• Stort volum (volume),

• Stor variasjon (variation)

• Høy endringstakt (velocity)

• Kvalitet og verdi (veracity)
Gartner's 3V'er

En samling av store mengder data, av 
ulik type og format, gjennom hyppige 
endringer, i ulik kvalitet og verdi

Data gjøres tilgjengelige gjennom 
avanserte verktøy, som f.eks. en Data 
Lake, for å fremstå som meningsfull

Består av prinsipper, metoder og 
modeller

Omfatter hele virksomheten og 
knyttes opp mot forretnings-
funksjonene og prosessene

Premisser og teknikker for digital 
samhandling

Sikrer god datakvalitet i hele 
informasjonsøkosystemet

Big data og Informasjonsarkitektur



Bruk av informasjon i en big data setting
• Å ha oversikt er viktig når vi arbeider med store datamengder

• Informasjon ligger typisk "gjemt" i ulike IT-systemer og kan ikke uten videre 
brukes utenfor sin kontekst eller i en Data Lake

• Informasjonens betydning er viktig slik at man er sikker på at det man benytter 
er det riktige, selv om det samles fra ulike kilder

• Et dataelement kan ha ulik betydning i ulike IT-systemer

• Ulike dataelement har samme betydning i ulike IT-systemer

• Data bør være i ett felles format for å kunne bruke de effektivt i analyser og 
videre arbeide, …

• …og for å unngå å bruke mye ressurser på å undersøke og vaske data for å 
sammenstille de

Tilgang på oppdatert informasjon av riktig kvalitet 
er mest signifikant for vellykket digitalisering



• For å nyttiggjøre seg av dataene er det viktig å ha oversikt over en del ting

• Hvilke data (dataobjekt) vi lagrer

• Hvilket format objektet er representert i

• Når det sist ble oppdatert

• Eventuell gyldighetsperiode

• Hvilken versjon av dataene det er

• Hva som er kilden

• Dataobjektets unike id, og (helst) opprinnelig id/nøkkel (fra kilden)

• Hvilken kontekst dataene skal/kan benyttes i 

• Hvilken kvalitetstilstand dataobjektet har

• Hvem som har tilgang til å benytte dataene
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Prosess for å tilgjengeliggjøre (big) data 
tilgjengelige

Tekniske kapabiliteter

Innsamling Automatisering

Analyse og maskinlæring

Sanntidsprosessering

Lagring

Dynamisk infrastruktur / Cloud

Sikkerhet

Datakilder
Samle og 

strukturere
Prosessere

Tilgjengelig-
gjøre

Analyse og 
beslutning

En Data Lake gjør 
data tilgjengelige 
for analyse og 
beslutninger

For å få til dette må 
den bestå av en del 
underliggende tekniske 
kapabiliteter



Eksempler felles format i en big data setting
Elhub:

• >3 mill målepunkt, kontinuerlige innsending av måleverdier og beregninger

A-meldingen: 

• >250.000 arbeidsgivere sender månedlig A-melding til Skatt, NAV, med flere

Felles velferdsteknologisk knutepunkt (Pleie og omsorg):

• 340 kommuner, stort antall brukere og helseaktører (helseforetak, med 
flere)

• Innsamling av data fra mange ulike systemer

• Kontinuerlig innsamling fra trygghetsalarmer, sensorer, m.m. 

• Høye krav til respons på varsler og tilgjengelighet



Eksempler ulike formater i en big data setting
Energi:

• >1.600 kraftverk, hvert kraftverk kan bestå av flere transformatorer 

• Hver transformator kan ha et hundretalls sensorer

• En rekke ulike leverandører

• Sannsynligvis har hver leverandør sitt eget format og sine egne definisjoner 
av hva dataene betyr

• Målinger: Døgn => Time => Kvarter => Minutt

Olje/Offshore: 

• Tilsvarende problemstilling som Energi

• Kanskje enda mer komplekst?

• Mange kritiske komponenter som holdes øye med av sensorer



Fint å ha en big data løsning men…

Hva betyr dette for meg?

Trenger vi alt det andre?

Hvordan vil jeg ha det?



Ønsker vi en Data Sump?
• Vi (tror vi) vet hva vi har 

av data, men….

• Hva har vi egentlig?

• Hva er det?

• Hva skal/kan vi bruke det 
til?

• Hvor kommer det fra?

• Kan vi stole på det?

• ….
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Eller ønsker vi resultatet av en god 
informasjonsarkitektur?

• Logisk organiserte data

• Vi vet:

• Hva vi har, 

• Hva det betyr

• Hvilken kvalitet det er i

• Hvor det kommer fra

• I hvilken kontekst det kan 
brukes

• …..



Takk for meg!
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