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• Data er helt grundlæggende ‘information bearbejdet af og/eller lagret i en computer’. 

Kvantitative data er data, man kan tælle eller måle.

Kvalitative data er data der ikke kan tælles og måles. 

Hvad er data
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Hvad er data

Der findes forskellig typer af data med 
forskellige karakteristika – f.eks.:

• Heltal (786)

• Decimaltal (6.957,58)

• Tekst (”Johnny René Jensen”)

• Boolsk (0 / 1- eller Sand/Falsk)

• Dato/tid
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Antal patienter

Mandag 12

Tirsdag 22

Onsdag 15

Torsdag 8

Fredag 18

I alt 60



Hvad er data

06-09-2022 7

Borgerdata

Finansdata – ERP

CPR data

Motorregisteret

Vejrdata

Emails

Voicemails

Billeder

Facebook posts

Twitter



• Big Data: 

Dataset, der er så store, at de ikke kan håndteres og 
processeres vha. de traditionelle databehandlingsværktøjer.

F.eks. GPS data -> Google Maps -> Rutevejledning

• Smart Data:

Data der er formateret, så der kan handles på dem på 
indsamlingsstedet, før de sendes til en ”downstream” 
analyseplatform for yderligere analyse. 

F.eks. Internet of Things (IoT)

Hvad er data
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• Data er information der behandles eller 
gemmes på en computer. 

• Fysisk er data lagret i en binær 
repræsentation (0’er og 1-taller)

• Data får mere værdi, når der         
bliver tilført mening og kontekst

Data som værdi
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Visdom

Viden

Information

Data

-> Anvendelse
F.eks. ”Jeg må hellere bremse”

-> Kontekst
F.eks. ”Trafiklyset jeg kører imod er rødt”

-> Betydning
F.eks. ”Det østgående trafiklys på Ågade er rødt”

Rådata
F.eks. Rød, 192.168.100.233



• Datakvalitet

Komplethed: Er alle relevante dataelementer til 
stede? 

Unikhed: Intet dataelement er registreret mere end 
én gang.

Aktualitet: Data skal repræsentere virkeligheden på 
det tidspunkt, de gør sig gældende for.

Validitet: Data er valide, hvis de har korrekt syntaks (i 
forhold til tilladte datatyper, formater og værdier).

Korrekthed: Data er korrekte, hvis de svarer til den 
virkelighed, de repræsenterer.

Konsistens: Der må ikke være modstridende 
oplysninger i et datasæt

Data som værdi
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Data-
kvalitets-

dimensioner

Komplethed

Unikhed

Aktualitet

Validitet

Korrekthed

Konsistens



• Datavisualisering

Data som kompetence
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Data som kompetence

Datavisualisering og kommunikation
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”Der er markant færre smittede i aldersgruppen 60-69 år” ”Der er ingen signifikant forskel på smitten i forhold til alder”



Data som kompetence

Datavisualisering og kommunikation

06-09-2022 13

”Der har været en markant stigning i antallet af influenzatilfælde” ”Der har ikke været en markant stigning i antallet af influenzatilfælde”



Data som kompetence

At være datadrevet betyder, at beslutninger 
baserer sig på indsamlet data og analyse 
frem for f.eks. erfaring eller personlig 
vurdering.

Hvordan foretages datadrevne beslutninger:

• Kend missionen eller formålet

• Identificér data kilder

• Rens og organisér data

• Udfør statistisk analyse

• Drag konklusioner
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Data som ejendom

• Dataetik

Politik for hvordan organisationen 
arbejder med data

• Databeskyttelse

Organisationer skal ifølge 
Databeskyttelsesloven beskytte sine 
kunders, medarbejderes og andre 
parters data, heriblandt deres 
persondata. 
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Loven omfatter alle de oplysninger, der kan 
identificere dig - for eksempel:

Navn, alder og køn

CPR-nummer

Din computers IP-adresse

Hvor du befinder dig

Dit fingeraftryk

Dit helbred

Din økonomi

Religiøs eller seksuel overbevisning

Data som ejendom
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GDPR står for General Data Protection Regulation, og det er en lov vedtaget af EU.

Databeskyttelsesloven slår fast, hvordan virksomhederne må indhente, beskytte og opbevare relevant 

personlig information. Loven bestemmer også, at virksomhederne ikke må opbevare oplysningerne længere 

end nødvendigt.



Øvelse omkring data
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Data-typer

CPR-nr: 020864-1685

Tekst

Navn: Johnny René Jensen

Dato

Postnummer: 1953

Heltal

Fødselsdato: 02-08-1964

Decimaltal

Vægt: 80,2

Boolsk (ja/nej)

Vegetar:

Patientoplysninger



Kontakt
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Johnny René Jensen

+45 21 64 22 88

Johnny.jensen@knowit.dk

mailto:Johnny.jensen@knowit.dk

