
Ting det er greit trenger å vite, 
men som vi ikke klarte å presse 
inn på 20 minutter

M
IC

R
O

D
ATA

N
O

Mer forskning gjennom 
innebygd personvern

NORMKONFERANSEN

GARDERMOEN, 27. NOVEMBER 2019



Du ser og hører

Ørnulf Risnes

Avdelingsdirektør IT og utvikling

NSD - Norsk senter for forskingsdata

ornulf.risnes@nsd.no

Svein Johansen

Seniorrådgiver, utlån av mikrodata

Statistisk sentralbyrå

svein.johansen@ssb.no

mailto:ornulf.risnes@nsd.no
mailto:svein.johansen@ssb.no?subject=microdata.no


Ros for personvern





Forskningsfil

SSB-data
Andre register

Egne data

Gamlemåten – data på hjemlån





Brukerne trenger resultater, ikke records



SDC
Statistical
Disclosure 
Control



Skarpe data Innebygd 
personvern

Arbeidsområde

microdata.no 
Metadata



En ny brukerhverdag

• Web-basert

• Selvbetjent

• Eksplorativt

• Interaktivt

• Iterativt



Analyse uten å juridisk sett behandle
personopplysninger

Data bare tilgjengelige via 

fjerntilgang.

Data ikke synlige 

for bruker.

Kun statistiske 

resultater.

De statistiske 

resultatene er 

konfidensielt sikre.

Hindrer avsløring av informasjon 

om enkeltpersoner eller familier på 

grunnlag av resultatene 

microdata.no gir.

Skarpe data Tilgang på 
dagen

SelvbetjentDøgnåpent

Vidvinkel-
tilgang



Rammeverk for innebygd personvern –
«The 5 Safes» (Felix Ritchie)

Safe purposes Er formålet med bruk/behandling greit? 

Safe people Har brukere og databehandlere nok kompetanse?
Vet vi hvem de er? Kan vi følge med på dem?

Safe settings Arkitektur, organisasjon, totalopplegg rundt
behandling av data

Safe data Er dataene trygge/anonyme i seg selv?

Safe outputs Er analyser/rapporter/resultater trygge/anonyme?



Rammeverk for innebygd personvern –
«The 5 Safes» (Felix Ritchie)

“Five Safes: designing data Access for research” Desai, Ritchie, Welpton (2016 )
https://www2.uwe.ac.uk/faculties/BBS/Documents/1601.pdf

https://www2.uwe.ac.uk/faculties/BBS/Documents/1601.pdf


Microdata 1.0 sin relative prioritering av The 5 Safes

● Safe settings
● Safe outputs
● Safe people
● Safe purposes
● Safe data



Safe outputs – utvalgte tiltak

Støylagte 
frekvenser

Fjerning av 
ekstremverdier

Grovkornede 
spredingsplot



Personvern essensielt, men ikke tilstrekkelig

Time-to-data 
+

As open as 
possible

All desired
functionality

+
All desired

data
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Godt mottatt



Til tross for begrensninger knyttet til analysemetoder

og grafer, vil tids- og kostnadshensyn føre til at

microdata.no i svært mange tilfeller likevel vil være

det foretrukne valget når registerdata skal

analyseres.

Jannike Gottschalk Ballo, stipendiat OsloMet

Tidsskrift for samfunnsforskning. 04 / 2019

Microdata.no - et stort framskritt for mange

empiriske samfunnsforskere – en problemfri

tilgang til registervariable som kan belyse en

rekke forskningsspørsmål, samtidig som

personvernet er ivaretatt på en innovativ og

sikker måte.

Jon Ivar Elstad, forsker OsloMet/NOVA



Fullgodt til forskning

• Ballo, Jannike Gottschalk (2019): Labour Market Participation for Young 
People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher
Education. Work, Employment and Society, Sept 2019

• Elstad, Jon Ivar, Heggebø, Kristian (2019): Et voksende prekariat? 
Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i 
arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 36.

• Ballo, Jannike Gottschalk (2019): Microdata.no: Ny teknologi gir forskere 
umiddelbar tilgang til norske registerdata. 
Tidsskrift for samfunnsforskning. 04 / 2019 (Volum 60)

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0950017019868139
https://www.idunn.no/spa/2019/03/et_voksende_prekariat_langvarige_tilknytninger_til_arbeids
https://www.idunn.no/tfs/2019/04/microdata


Microdata.no 1.0

• 10,2 mill personer

• 142 variabler – demografi, utdanning, inntekt, trygd, sysselsetting

• Godkjente forskningsinstitusjoner

• 35 abonnenter, 400 brukere, 200-600 prosjekt

• Forvaltning fra 2020



6. september 2019Det vi skal løse - Microdata.no 2.0

• Tredjepartsdata (Kreftregisteret er pilotpartner)

• Mye mer SSB-data + data fra NSD

• Mer analysefunksjonalitet

• FAIR (sitering, deling, gjenbruk)

• Laste opp og lagre egne undersøkelser

• Bedre overgang til tradisjonelt utlån

• Prosjektperiode 2020 t.o.m 2023
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