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Agenda 

 Introduksjon til datakvalitet 

Hva skaper dårlig datakvalitet 

Rammeverk for datakvalitet assessment /vurdering 

Dataprofilering 
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Datakvalitet, the basics 

Hva er datakvalitet? 

 Korrekt informasjon, til rett tid, på rett sted, for de riktige personene 

Hvem har ansvar for datakvalitet? 

 Både IT- og forretning må arbeide sammen for å heve kvaliteten på data i virksomheten 

Hvorfor bry seg om datakvalitet? 

 Lav datakvalitet øker risiko 

 Effektive og gode beslutninger 

 Hele organisasjonen trenger data de kan stole på at er korrekte  
og oppdaterte 

 Foretaksinformasjon er grunnlaget for enhver beslutning og strategi, og for selskapets evne til å reagere på 
markedstrender og skape konkurransefortrinn 

 Kostnadene knyttet til lav datakvalitet er store 

Utfordringen knyttet til datakvalitet er at en virksomhet har ulike bruksområder for lik informasjon, ulike 
typer data og ulike datastrukturer, definisjoner og standarder på tvers av forretningsområder. 
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Dårlig datakvalitet skyldes en kombinasjon av 
menneskelige faktorer, prosesser og teknologi 

Mennesker 
 Menneskelige feil 
 Utilstrekkelig eierskap/ ansvar for data  
 Dårlig opplæring 
 Internpolitikk basert på ”informasjon er makt” 
 Fornektelse av datakvalitetsproblemer 

 
Prosesser 
 Dårlig prosessdesign 
 Svikt i prossesser 
 Upassende mål 
 Manglende standarder for forretningsprosesser 

og IT-systemer 

 
Teknologi 
 Svikt under innsamling og oppdatering av data 
 Flere datakilder, ofte inkonsistente 
 Feil og mangler i systemgrensesnitt 
 Datamigrering 
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Det er spesielt seks problemer som er med på å 
skape lav datakvalitet 

Duplikate  
data 

Utgåtte/gamle 
data 

Mangelfulle  
data 

Feil  
data 

Konflikter i 
data 

Inkonsistent  
data 

Lav 
datakvalitet 

Problemer som skaper lav datakvalitet 



Rammeverk for datakvalitet assessment 
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En god metode hjelper med å sikre et bedre utfall 
med gode anbefalinger 

Fase 2: 
Analyse av datakvalitet 

 Behovsavklaring 

 Kartlegging av prosesser og 
informasjonsflyt for å få en forståelse av 
hvordan data opprettes, brukes og endres 

 Workshop og intervjuer for å identifisere 
problemer knyttet til datakvalitet som 
oppleves blant de ansatte 

 Dybdeintervjuer med relevante aktører for 
å etablere fokusområder for 
dataprofileringen 

 Etablering av felles mål og forståelse av 
målsettinger 

Fase 3: 
Anbefalinger 

 Teknisk dataprofileringsanalyse ved bruk 
av profileringsverktøy: 

 Profilering av kildesystemer 

 Matching på tvers av kildesystemer 

 Kvalitative analyser gjennom dybdeintervju 
og workshops: 

 Identifisering av hovedutfordringer 
knyttet til datakvalitet  

 Identifisering av rotårsaker 

 

 Identifisering av mulige forbedringsområder 

 Identifisering av forretningskonsekvenser av 
lav datakvalitet  

 Forslag til tiltak for å oppnå og vedlikeholde 
god datakvalitet 

 Transformasjonskart 

 Veien videre 

 

Fase 1: 
Behovs- og prosesskartlegging 
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Metodikken er en stegvis prosess hvor man 
tilpasser stegene til den enkelste organisasjon 

Prosjektinitiativ 

1 
Gjør en forstudie 

3 
Analyser 

informasjonsmiljøet 

4 
Avgrens hvilken data 

som skal tas med videre 
i dataprofileringen 

Er data fra 
ulike system 

likt 
strukturert og 

definert? 

5 
Gjør klar utrekk av datafil 

for profilering 

6 
Gjennomfør 

dataprofilering 

7 
Gjennomfør  

matching 

Finnes det 
mangler ved 
dataene som 

gjør de 
kvantitiative 
analysene 

mangelfulle? 

8 
Undersøk og vurder 

forretningskonsekvens 

9 
Identifiser rotårsaker 

10 
Se på mulige 

forbedringstiltak 

11 
Forebygg  
fremtidige  
problemer 

12 
Korriger 

eksisterende 
problemer 

13 
Implementer KPIer for 
oppfølging og kontroll 

Forbedret 
datakvalitet 

Nei 

Ja 

Ja 

Nei 

14 Kontinuerlig kommunisere og validere funn før neste steg påbegynnes 

2 
Utled hypoteser for 

hvilke 
datakvalitetsproblemer 

som eksisterer 
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Måling av datakvalitet er å undersøke både dataens 
form og om den passer inn i konteksten den brukes i 

Eksempler 

 

• Komplett 

• Gyldig 

• Presis 

• Strukturert 

• Unik 

• Konsistent 

 

• Relevant 

• Riktig detaljnivå 

• Enkel å utforske 

• Enkel å tolke 

• Enkel å bruke 

Form Kontekst 
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Dataprofileringsprosessen bør omfatte forskjellige 
typer analyser for å gi full forståelse av situasjonen 

Samsvarer dine data med tilsvarende 
metadata? 
 
Samsvarer datamønstre med de 
forventede mønstrene?  
 
 Fester dataene seg til de riktige unike 
og nullverdireglene? 

Er dataverdiene komplette, presise og 
entydige? 
 

Fester dataene seg til spesifiserte 
påkrevde nøkkelrelasjoner på tvers av 
kolonner og tabeller? 
 
Er det avledende relasjoner på tvers 
av kolonner, tabeller eller systemer? 
 
Er det dubletter i data? 

Strukturert oppdagelse Datafunn Relasjonsfunn 

Fase 2: Dataprofileringsprosess  

Mønstersjekk 

Unikhet 

Formatkonsolidering 

Datatype 

Telling av nullverdier 

Range-sjekking 

Duplikatidentifisering 

Verdidistribusjon 

Matching innfor et system   

Matching mellom systemer 

Sjekk av avhengigheter 

Dataregel compliance 

Konsolidering  av referansefelt Nøkkelidentifisering Navnstandardisering 

Profilering inkluderer: Profilering inkluderer: Profilering inkluderer: 
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I våre datakvalitetsprosjekter har vi funnet mange 
klassiske eksempler på dårlig datakvalitet 

 Name Postal Code  City 

Aarsleff Bilfinger 
BergerJV London NG24 9HH 

Air Liquide Danmark 
A/S 0 

212 09  
MALMÖ 

Cramo A/S - Firma 900 

Cramo A/S - Ansatte 900 

Postnr/ by: 

Eksempler på dårlig datakvalitet hentet fra våre prosjekter 
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Dataprofilering må kombineres med kvalitativ 
analyse for å få virkelig verdi 

Dataprofilering er med på å avdekke hvor problemet med datakvalitet ligger hos den enkelte virksomhet. 

 

 

 En kvalitativ analyse av 
dataprofileringsresultatene er helt nødvendig 

 Viktig for å forstå sammenhengen mellom 
funnene, effekten av funnene og rotårsakene 
til funnene 

 Viktig for å filtrere og identifisere hva i 
funnene som er forretningskritiske data og 
områder som berøres 

 En teknisk dataprofileringsanalyse tar 1-7 
dager å gjennomføre 

 Dagens dataprofileringsverktøy er både 
kraftige og brukervennlige 

 Mye standard funksjonalitet ”out of the box”, 
som ikke stiller krav til for mye teknisk 
kunnskap 

 Kostnadene for verktøyene er relativt lave 

Kvalitativ analyse Teknisk dataprofileringsanalyse Den tekniske 
dataprofileringsanalysen 
gir kun mye statistikk på 

data, som i seg selv 
ikke har noen verdi. 

Datene må 
analyseres videre, og 
man må derfor alltid 

kombinere profileringen 
med en kvalitativ 

analyse. 
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Oppsummering 

 IT og forretning må samarbeide om datakvalitetsinitiativer 

 

Data må være tilpasset tiltenkt bruk, nå og i fremtiden 

 

Et datakvalitetsverktøy er en støtte, men teknologien er bare en av flere 

aspekter som må tas hensyn til om et datakvalitetsinitiativ skal bli en 

suksess 
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Kontaktinformasjon 

Helene  

Wiborg 
Senior konsulent – BIM Rådgivning 

helene.wiborg@capgemini.com 

 

977 77 717 

Twitter: @helenewiborg 

Insert 

contact 

picture 

Les også gjerne mitt blogginnlegg om dataprofilering som en viktig 

del av forstudier og foranalyser: 

 
http://www.no.capgemini.com/blog/capgemini-bloggen/2013/10/dataprofilering-veiviseren-til-

datakvalitet 
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