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Agenda
(60 min)

1. Beste praksis for å organisere data i 
regneark 

• Øvelse: finn feilene 

• Tidy Data Principles

2. Datavask og kvalitetskontroll i Excel

3. Andre verktøy



Organisering 
av data i 
regneark

Mål

• Dataene skal være forståelig for deg selv i 
fremtiden.

• Dataene skal være forståelig for andre.
(R i FAIR prinsippene)

• Dataene skal være maskinlesbare 
(I i FAIR prinsippene).



• Kopier filene før du gjør endringer.

• Ikke inkluder formler og kalkuleringer i rådata.

• Sikkerhetskopier

• Loggfør alle trinnene i databehandlingen i en ren tekstfil (README).

Source: Data carpentry

Tommelfingerregel: Gjør aldri endringer i rådata-filene!

https://datacarpentry.org/spreadsheet-ecology-lesson/


• All nødvendig informasjon for at fremtidige deg og andre skal forstå og kunne 
gjenbruke innholdet i filene.

• Beskriv metodene for datainnsamling og prosessering.

• Definer kolonnevariabler, forkortelser og enheter.

• Loggfør alle endringer

• Lagre README fila nær datasettet det beskriver. 

Beskriv dataene i en README fil

Explanation of column headings used in file Icecream_sales_2020
Column A contains temperature measuresments in degrees Celsius
Column B contains date in YYYY-MM-DD
Column C contains money earned per day in NOK (Norwegian kroner)
Column D contains … 



Praktisk øvelse – break out rom

Lenke til regneark sendes i chat: survey_data_spreadsheet_messy.xls

• Hva er galt med regnearket?

• Hvor mange feil kan dere finne?

• Hvordan kan de utbedres?

5 minutter



Organiser regnearkene i h.h.t. «Tidy data»-prinsippene

1. Hver variabel må ha sin egen kolonne.
2. Hver observasjon må ha sin egen rad. 
3. Hver verdi må ha sin egen celle.

The Touring Way

https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/rdm/rdm-spreadsheets.html


Source: Data carpentry

Kun en verdi per celle:

Løsning: 
Legg til flere kolonner

https://datacarpentry.org/spreadsheet-ecology-lesson/


Source: Data carpentry

Unngå enheter og kommentarer i cellene

Løsning: 
Legg informasjonen i en ny kolonne

Løsning:
Legg enheten i kolonneoverskriften 
eller i en egen kolonne.

Alternativ: Legg metadata i README fila

https://datacarpentry.org/spreadsheet-ecology-lesson/


• Do not 

Source: Data carpentry

Ikke bruk formatering

Ikke slå sammen celler

Løsning: 
Legg informasjonen i en ny kolonne

https://datacarpentry.org/spreadsheet-ecology-lesson/


Source: Data carpentry

Unngå flere tabeller og ark i samme fil

Løsning: 
Om mulig, kombiner alt i en 
tabell, eller lagre hver tabell 
som separate filer.  

Regnearket skal kun 
inneholde en tabell med 
data.

https://datacarpentry.org/spreadsheet-ecology-lesson/


Source: Data carpentry

Kolonneoverskrifter

• Bruk kun en tittel-linje!

• Unngå mellomrom og spesialtegn

https://datacarpentry.org/spreadsheet-ecology-lesson/


Kolonneoverskrifter



Bruk korte 
beskrivende 
kolonne-
overskrifter

• Unngå spesialtegn i kolonneoverskrifter eller i dataene: 

/ \ : * . ? ‘ < > [ ] ( ) & $ æÆ øØ åÅ äÄ

• Ingen mellomrom – bruk_understreking eller CamelCase

• Inkluder enheter

Source: Data carpentry

https://datacarpentry.org/spreadsheet-ecology-lesson/


Bruk konsekvent dato-notasjon

Use the international standard format for dates:
YYYY-MM-DD

Anbefalt: Det internasjonale standardformatet for dato YYYY-MM-DD (ISO-8601)

https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html


OBS! 
Excels standard 
celleformat

MARCH1 —
“Membrane 
Associated 
Ring-CH-Type 
Finger 1

SEPT2 -
Septin 2

The Verge

https://www.genenames.org/data/gene-symbol-report/#!/hgnc_id/HGNC:26077
https://www.theverge.com/2020/8/6/21355674/human-genes-rename-microsoft-excel-misreading-dates


OBS! Bruk av Excels dato-format kan gi problemer

Alternativer:

• Lagre datoer som en enkeltstreng YYYYMMDD

• Behandle datoer som flere datapunkter (separate kolonner for år, 
måned og dag) 

Excel viser dato i mange ulike formater, 
men lagrer datoer som nummere. 



Datavask

• Sletting av overflødige oppføringer

• Separere eller kombinere verdier i samme 
felt 

• Konverteringer

• Grammatiske feil

• Inkonsistent bruk av navn

• Felt med «NULL» -verdier

• Datoformat



Fjern uønskede 
observasjoner

• Duplikater

• Irrelevante observasjoner

• Ufullstendige oppføringer

• Ugyldige data

• Motstridende data 

Vurder nøye hvorvidt en observasjon 
skal fjernes!



For å bruke sortering og filtre i Excel, sørg for å 
bruke tabulært format. 



Bruk sortering for å identifisere avvikende
verdier

• Avvikende verdier vil oftest havne øverst eller 
nederst.

• Gå gjennom hele regnearket ved å sortere for hver 
kolonne og sjekk for ugyldige verdier.

• Ikke bruk sortering dersom regnearket inneholder 
formler

• Vær obs på at opprinnelig rekkefølge vil ikke kunne 
gjenopprettes

• Lagre original-fila før du starter og lag en kopi med passende 
navn og versjonsnummer. 

• Legg til en kolonne med den originale rekkefølgen



Bruk betinget formatering for å markere avvik



Fjern duplikater

Før du fjerner duplikater:
Bekreft at du oppnår resultatene du 
forventer ved å først filtrer etter unike 
verdier

-> Sorter og filtrer –> Avansert  –> Bare 
unike poster



Problematiske nullverdier 

(Nine simple ways to make it easier to (re)use your data, White et al., 2013)

https://peerj.com/preprints/7/


Dele en 
tekstkolonne 
til flere 
kolonner



Rett opp feil

• Grammatiske feil

• Inkonsekvent bruk av store og små bokstaver

• Inkonsekvent bruk av kolonneoverskrifter. 
(Bruk standardiserte navn på tvers av datasett.)

• Sjekk for variabelkategorier eller verdier som 
representerer det samme, og som kan slåes 
sammen.

1. Gjør oppgaver som ikke krever kolonneredigering først 
(stavekontroll eller «Søk og Erstatt»).

2. Deretter oppgaver som krever kolonneredigering. 



Kolonneredigering trinn for trinn:

1. Sett inn en ny kolonne (B) ved siden av den opprinnelige 
kolonnen (A) som må ryddes opp i.

2. Legg til en formel som transformerer dataene fra (A) til 
den nye kolonnen (B).

3. Velg den nye kolonnen (B), kopier den og lim deretter inn 
som verdier i den nye kolonnen (B).

4. Fjern den opprinnelige kolonnen (A), som så gjør at den 
nye kolonnen konverteres fra B til A.



Bruk formler for redigering av tekst

• SMÅ - Endre fra små til store bokstaver
• STORE – Endre fra store til små bokstaver
• TRIMME - Fjerner foranstilte og 

etterfølgende mellomrom fra teksten
• BYTT.UT - erstatte en bestemt tekst i en 

tekststreng
• ERSTATT - erstatte tekst som forekommer i 

en bestemt posisjon i en tekststreng



Bruk datavalidering for å unngå å legge inn 
feilaktige verdier

Source: DataCarpentry

https://datacarpentry.org/spreadsheet-ecology-lesson/04-quality-control/index.html


Klargjør 
dataene for 
deling og 
arkivering

• Fjern formateringer
• Eksporter regnearkene til varige 

formater



Fjern all formatering
- Også betinget formatering



• Lesbart i de fleste analyse programmene (I i FAIR data prinsippene)

• CSV file (.csv) – OBS! vurder om separatorsymbolet er brukt i celleverdiene (komma, 
semikolon)

• TAB delimited (.txt)

• Husk å eksportere hvert ark separat.

Source: Data carpentry

Eksporter rengjort data til et tekstbasert format 

https://datacarpentry.org/spreadsheet-ecology-lesson/


Etabler 
rutiner for 
dine data

Etabler en arbeidsflyt for datavask
som passer dine data - og bruk den 
konsekvent!

• Bruk gjennomtenkte filnavn og 
versjonskontroll for å holde 
oversikt over prosessene.

• Dokumenter alle endringer i en 
README-fil.



Etabler 
rutiner for 
dine data

Regneark
Excel, Google Sheets, LibreOffice

Fordeler: 
• Tilgjengelig, lett å bruke, raskt overblikk over data

Ulemper: 
• Black box; lite kontroll over prosessene

• Vanskelig å spore endringer eller reprodusere arbeidsflyten

Løsning: Bruk Excel Macros for å gjøre et opptak av arbeidsflyten. 

https://www.wikihow.com/Use-Macros-in-Excel


Verktøy for 
datavask

Programmeringsspråkene

Python og R

Fordeler: 
• Gratis, open-source, fungerer på tvers av platformer (FAIR-

principles: Accessible and Interoperable)

• Full kontroll over prosessene

• Lett å spore endringer

• Reproduserbar! 

• Lett å finne hjelp på nett (e.g. Stack Overflow, RStudio community, 
Python community)

• Visualisering av høy kvalitet

Ulempe: 
• Må lære programmeringsspråk

Source: 
Datacareer

Source:R-graph-gallery

https://stackoverflow.com/
https://community.rstudio.com/
https://www.python.org/community/
https://www.datacareer.ch/blog/top-r-data-visualization-libraries-for-data-science/
https://www.r-graph-gallery.com/320-the-basis-of-bubble-plot.html


Datavask med OpenRefine (grafisk)

• Gir god oversikt over datasettet.

• Lett å identifisere og fikse feil og 
uregelmessigheter.

• Lett å kombinere data fra flere kilder. 

• OpenRefine endrer ikke på originalfila

• Alle handlinger kan lett reverseres

• Alle handlinger loggføres og denne 
dokumentasjonen kan publiseres 
sammen med datasettet. 

• Arbeidsflyten kan lagres og brukes på 
flere datasett. Egen workshop 25. april kl 12-15



Kvalitetskontroll og datavask (Data Carpentry leksjon)
• Data Organization in Spreadsheets for Ecologists
• Data Cleaning with OpenRefine for Ecologists
• Data Organization in Spreadsheets for Social Scientists
• OpenRefine for Social Science Data

Data visualisering i R eller Python (Data Carpentry leksjon)
• R for Social Scientists

• Data Analysis and Visualization with Python for Social Scientists

• Data Analysis and Visualization in R for Ecologists
• Data Analysis and Visualization in Python for Ecologists

Videre selvstudier (Data Carpentries leksjoner)

https://datacarpentry.org/spreadsheet-ecology-lesson/
https://datacarpentry.org/OpenRefine-ecology-lesson/
https://datacarpentry.org/spreadsheets-socialsci/index.html
https://datacarpentry.org/openrefine-socialsci/
https://datacarpentry.org/r-socialsci/
https://datacarpentry.org/python-socialsci/index.html
https://datacarpentry.org/R-ecology-lesson/index.html
https://datacarpentry.org/python-ecology-lesson/
https://datacarpentry.org/


Webinarer om 
forskningsdata 
V2023

Kurs ved UiT er åpne for alle. For 
mer informasjon og registrering, 
klikk her.

Egen OpenRefine workshop 25. april kl 12-15

https://uit.no/forskning/forskningsdata/art?p_document_id=721540


Mer informasjon og hjelp

Forskningsdataportalen ved UiT

Email: researchdata@hjelp.uit.no

https://uit.no/forskning/forskningsdata
mailto:researchdata@hjelp.uit.no
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