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Praktisk

• Spørsmål: Ja takk, gjerne fortløpende

• Dere får presentasjonen



microdata.no



Om fem kvarter vet du …
… hvorfor dette er så smart

… hvordan vi har fått det til

… hva som er inni der

… hvordan du får tilgang

… hvordan du jobber



Kunne du tenke deg å slippe denne?



• Behandlingsgrunnlag
- Personvernkonsekvensutredning
- Rettsgrunnlag etter personvernforordningen
- Etisk godkjenning fra REK

• Dispensasjon fra taushetsplikten
- dataeiere, ev SSB

Og denne?

Du trenger to typer godkjenninger



Det vi (og NFR) vil

• Mer forsking

• Billigere

• Raskere



Og dessuten trenger vi

• Eksplorative analysetjenester

• Deling og etterprøving

• Nettbasert tilgang



Gikk dit det var mest å hente

• Byråkratiet

• Produksjonen

• Slippe å søke

• Sjølbetjening



Det er resultatene som er viktige for forskningen, 
ikke enkeltindividene



SDC
Statistical
Disclosure 
Control



Metadata



Situasjonsplanen



DataStore Statistics

User Workspace

Uttrekk og kobling av 
data Metadata



Statistics

User Workspace

Analyse og visualisering



Nettbasert og selvbetjent



• Finne metadata

• Lage filer

• Administrere brukerne





• Finne metadata

• Lage filer

• Administrere brukerne





Fire datatyper

• Forløp 
• Eventdata – start og stoppdatoer

• Tverrsnitt
• Data for gitte datoer

• Fast
• Endres ikke (f.eks. innvandringskategori)

• Akkumulert
• Sum for en periode (f.eks. årsinntekt)



• Finne metadata

• Lage filer

• Administrere brukerne



Digital tilgang

• Institusjonsavtale

• Institusjonen melder inn sine

• Pålogging som til nettbanken

• Brukeravtale



Vi tar en titt
Johan Sjøberg



Disclosure Control



1. Minste populasjon

• Minst 1000 personer i populasjonen



2. Winsorisering

• Kutte fordelingen i begge ender ved bestemte prosentiler 
• 2% winsorisering

• Skjer når du bygger fila

• Eksempel: personer x alder



3. Støylegging

• Alle opptellinger med tabulate og summarize

• Aldri 1-4, enten 0 eller 5

• Aldri mer støy enn +/- 5

• Påvirker ikke gjennomsnitt

• Konstant støy per populasjon – får alltid likt resultat av samme skript

• Og hvis du lurer på hvorfor dette er ei månelanding …
Under betingelsen 1-3 og 5 skal støyfordelingen som genererer 𝑋 være en maksimum entropifordeling, 
det vil si at hvis 𝑝(𝑥)=𝑃(𝑋=𝑥),−5≤𝑥≤5, så skal 𝑝(𝑥) maksimere



4. Hexbinplott - sekskantfigurer

• Skjuler enkeltverdier i spredningsplott

• Fargetone angir intervall



microdata.no 2.0



NFR-søknad på gang

• Mer SSB-data 

• Løsninger for tredjepartsdata (f.eks helse)

• Løsninger for egne undersøkelser

• Digital søknadsdialog



Ting du trenger å vite, men ikke 
orker å følge med på nå helt på 
slutten



I begynnelsen var data

• Samarbeidsprosjekt mellom NSD og SSB

• Finansiert av Norges forskningsråd under programmet Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur

• Født som RAIRD. Nytt navn «microdata.no»

• Åpent for studenter og forskere ved godkjent institusjon

• Gratis i to år, så abonnement




