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Brukervennlighet og datakvalitet
• Lærbarhet

‒ Hvor enkelt er det for brukere å utføre 
grunnleggende oppgaver første gang de 
møter designet?

• Effektivitet
‒ Når brukerne har lært designet, hvor raskt 

kan de utføre oppgaver?
• Minneverdighet

‒ Når brukere går tilbake til designet etter en 
periode uten å ha brukt det, hvor enkelt kan 
de gjenopprette ferdighetene?

• Feil
‒ Hvor mange feil gjør brukere, hvor alvorlige 

er disse feilene, og hvor enkelt kan de 
komme seg fra feilene?

• Tilfredshet
‒ Hvor hyggelig er det å bruke designet?

https://tekset.no/wp-content/uploads/2021/02/3-
Hvordan-knytte-sammen-vannkvalitets-og-
produksjonsdata-hos-settefisk-med-prestasjoner-
og-overlevelse-i-sjo-Marte-Lund-Myran-Norwegian-
Seafood-Trust-og-Kjetil-Eritzland-Atea.pdf

https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/

https://tekset.no/wp-content/uploads/2021/02/3-Hvordan-knytte-sammen-vannkvalitets-og-produksjonsdata-hos-settefisk-med-prestasjoner-og-overlevelse-i-sjo-Marte-Lund-Myran-Norwegian-Seafood-Trust-og-Kjetil-Eritzland-Atea.pdf


Havbruk: Status i dag og ønsker for fremtiden 

Forprosjekt 
PACMAN

Intervju med 8 
settefiskanlegg 27 forskjellige IT systemer

Brukervennlighet
Samhandling

Bruke data fra systemer

DIVA intervjuer Intervju med 7 aktører 
innen havbruk

Stor interesse for 
digitalisering

Forenkling av 
rapportering

Sporing

DIVA Intervju med 
aktører under 

AquaNor messe 
2021

10 intervjuer Alle har prosjekter innen 
digitalisering på gang

Etterslep på utvikling
Forenkling av systemer

Lite brukertesting
Ikke systematisk 

opplæring av kunder

DIVA 
Spørreundersøkelse 

under AquaNor
messe 2021

31 respondenter
Spurt om muligheter, 

hindringer og prioritering 
av digitalisering

Rapportering/forenkling
Systemene snakker ikke 

sammen
Brukervennlighet er viktig



Funksjon Program/system Antall brukere Funksjon Registrering Trend
Produksjonslogg Fishtalk 5 6,4 6,0 4,8

Mercatus 3 6,3 8,3 7,0
Støttesystemer Excel 8 8,1 7,4 6,9

PowerBi 2 9,5 9,5 10,0
Fôringssystem AQS fish basic 1 1,0 5,0 -

Aquateknikk 1 5,0 4,0 2,0
Big Dutchman 1 3,0 4,0 4,0
Daltec 1 3,0 5,0 3,0
GMT Feeder 1 5,0 5,0 -
Ocea 1 5,0 6,0 5,0
Fjøs/ laksesystemer Betten 1 2,0 2,0 -
PLS fôrautomater 1 8,0 8,0 -
Nordkontakt 1 8,0 8,0 -

Gjennomsnitt: 4,4 5,2 3,5
Overvåkning/prosess AkvaConnect 1 7,0 7,0 8,0

AKVA group Land Based 1 7,0 5,0 5,0
Veolia 1 8,0 8,0 8,0
FactoryTalk View Site Edition 1 7,0 6,0 5,0
Nordkontakt 2 8,5 8,0 8,5
Kryger kaldnes 1 3,0 8,0 4,0
IPJ Scada 1 9,0 9,0 9,0

Gjennomsnitt: 7,1 7,3 6,8
Vannforsyning Haneseth 1 8,0 8,0 8,0
Alarmsystemer Avanti 1 7,0 8,0 5,0
Kamera Steinsvik 1 9,0 - -
Vektprøver Vaki 1 8,0 10,0 8,0
Vedlikehold View 1 - - -
Slamanlegg Citecs scada 1 8,0 8,0 8,0
Kjemikalielager Ecoonline 1 7,0 7,0 -
Antall programmer 27 42





Utvalgte 
kommentarer

• «Er nok et behov for å samle dataverktøy, 
mye forskjellige systemer. Tar tid å lære 
seg mye forskjellig. Mye manuell 
registrering. Greit å registrere en gang 
manuelt, men ikke flere ganger med 
samme data»

• «Fungerer bra, men er mye manuelt 
arbeid, men på den annen side lærer en 
mer (lettere å følge med) når man legger 
inn manuelt».



Hvorfor trenger vi god data?

Teknologi for et bedre samfunn

https://www.eurofishmagazine.com/sections/technology/item/625-big-data-and-artificial-intelligence-in-the-fish-industry
https://www.fiskerioghavbruk.no/fiskeri-og-havbruk/bruker-bildegjenkjenning-maskinlaering-og-kunstig-intelligens-for-a-male-laksens-biomasse/#
https://createview.ai/biomassemaling/ 
https://www.digi.no/brandstory/cognizant/brandstory-slik-bruker-norske-mowi-sensorer-og-maskinlaering-i-fiskeoppdrett/506829
https://ilaks.no/maskinlaering-ma-alle-oppdrettarar-laere-a-forhalda-seg-til/

https://www.digi.no/brandstory/cognizant/brandstory-slik-bruker-norske-mowi-sensorer-og-maskinlaering-i-fiskeoppdrett/506829
https://www.digi.no/brandstory/cognizant/brandstory-slik-bruker-norske-mowi-sensorer-og-maskinlaering-i-fiskeoppdrett/506829
https://www.digi.no/brandstory/cognizant/brandstory-slik-bruker-norske-mowi-sensorer-og-maskinlaering-i-fiskeoppdrett/506829
https://www.digi.no/brandstory/cognizant/brandstory-slik-bruker-norske-mowi-sensorer-og-maskinlaering-i-fiskeoppdrett/506829
https://ilaks.no/maskinlaering-ma-alle-oppdrettarar-laere-a-forhalda-seg-til/


Smart akvakultur og fiskeri

Gladju, J., Biju Sam Kamalam, and A. Kanagaraj. "Applications of data mining and machine learning framework in aquaculture and fisheries: A 
review." Smart Agricultural Technology (2022): 100061.

• Automatiserte datautvinnings- og 
maskinlæringsmodeller må løse 
problemer med å analysere enorme 
mengder data med økende 
kompleksitet og varierende kvalitet.

• Ofte er fiskeri- og akvakulturdata 
ufullstendige, unøyaktige eller 
vanskelige å bruke på grunn av de 
svært komplekse natur- og 
oppdrettsmiljøene.



Precision fish
farming

Føre, Martin, et al. "Precision fish farming: A new framework to improve production in aquaculture." biosystems
engineering 173 (2018): 176-193.

This can only be achieved
through increased use of
emerging technologies and 
automated system



Utfordringer med datainnsamling
• De originale dataene som mottas fra oppdretterne må renses og behandles før 

analytiske beregninger. For øyeblikket er dataene innhentet fra oppdretterne som 
en excel-fil (1)

• Dyplæringsteknologi trenger store datamengder, noe som er vanskelig å skaffe i 
akvakultur (2)

• Mengden av, og informasjonen i de brukbare, tilgjengelige dataene gir ikke nok 
informasjon til å skape reelle symptomer og tilfeller (3)

(1) Akerkar, Rajendra, and Minsung Hong. "Big Data in Aquaculture." (2021)
(2) Sun, Ming, Xiaofen Yang, and Yinggang Xie. "Deep learning in aquaculture: A review." J. 

Comput 31.1 (2020): 294-319
(3) Pedersen, Niklas Bae, and Fredrik Lindahl Roppestad. Decision Support for Predictive

Maintenance of Exposed Aquaculture Structures. MS thesis. NTNU, 2016



Brukertesting og oppfølging

• Brukerinvolvering er anbefalt praksis i 
systemutvikling
‒ Tidkrevende

• Mange tekniske løsninger for leverandør
‒ Nettbasert testing
‒ Logging av bruk
‒ Online kurs 

• Sluttbruker
‒ Lokale superbrukere 
‒ Etterspørre kursbevis/sertifisering



Teknologi for et 
bedre samfunn


	Enkle grep for IT, et krafttak for næringa: bedre brukervennlighet gir økt datakvalitet
	Brukervennlighet og datakvalitet
	Havbruk: Status i dag og ønsker for fremtiden 
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Utvalgte kommentarer
	Hvorfor trenger vi god data?
	Smart akvakultur og fiskeri
	Precision fish farming
	Utfordringer med datainnsamling	
	Brukertesting og oppfølging
	Slide Number 12

