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Hvordan ser staten for seg at Norge kan bli 
mer datadrevet?
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Datadrevet?

«Dataøkonomi er verdiskaping som skjer når
data er en viktig innsatsfaktor i produksjon av
varer og tjenester, eller når data er en driver for
innovative løsninger. (Meld. St. 22 2021, p. 5)»

• (Stor)data 

• Analyse (ofte maskinlæring/KI) 

• Ny innsikt
• Nye tjenester
• Effektivitet/optimalisering/ 

automatisering
• … 



Hva forventes, og av hvem?

• Økt datadeling på tvers av 
sektorer

• Offentlige må bli bedre til å gjøre 
data tilgjengelige til næringslivet

• Nasjonale tiltak for 
tilgjengeliggjøring av data



I hvilket bredere landskap er disse 
forventningene forankret?



I hvilket bredere landskap er disse 
forventningene forankret?



Utfordringer i praksis



Utfordringer i praksis

Verden av representasjoner*Udifferensiert verden

epistemisk grense

*data er en forskjell som gjør en forskjell (Almklov 2008)
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Intervjusitater – eksempler på utfordringer i praksis

«Når du skal samle inn data og bruke det aggregert og på tvers så må du egentlig ha 
lik forståelse for hvilken data som puttes inn og registreres.»

«Dårlig data inn, dårlig data ut … Alle, oss inkludert, hadde litt forskjellige måter å … 
for eksempel hvis du skal måle oksygen, så kanskje et selskap måler på to meter og 
kanskje en måler på fire meter , … må være likt for å hente verdi ut av data.»

«Jeg tror det handler mye om at man har sin måte man er vant til å gjøre ting på, og 
så mener kanskje noen at sin måte er den ‘rette’ måten å gjøre ting på i tillegg. For det 
er jo en veldig erfaringsbasert næring.»
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• det krever en enorm innsats, tidsressurser og ferdigheter for å jobbe med data slik 
at de kan brukes til andre formål enn de de opprinnelig er blitt samlet inn for 
(Choroszewicz 2022)

• MYE arbeid å skape verdi fra data –> krever store, kontinuerlige investeringer i 
infrastrukturer og deres ansatte (Leonelli 2019)

• Ikke færre ansatte, men andre ansatte (f.eks. datakuratorer, medisinske skribenter, 
…) (Bossen et al. 2019) 

Anerkjenn og invester i dataarbeid!



HEIDRUN.AAM@NTNU.NO

Takk!
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