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1. Innledning

Statistisk Sentralbyra, grunnlagt i 1876, bar til oppgave a belyse for-

skjellige samfunnsmessige prosesser ved statistiske tabeller og modeller.

Byraet utf0rer saledes ikke planlegging, men skaffer til veie data og modell-

verkt0y til bruk for bl.a. samfunnsplanlegging. For a 10se denne oppgaven bar

Byraet en stab bestaende av 4-50 heldagsansatte og 100 deltidsansatte inter-

vjuere. Av de M-50 heldagsansatte er vel 80 akademikere. Til hjelp i sitt

arbeid rar Byraet over to EDB-anlegg og gj0r dessuten bruk av andre anlegg til

spesielle oppgavar.

2. Arkivstatistiske systemer

Begrepet arkivstatistisk system ble introdusert i 1960 for a under-

ien nye situasjon sora vil'.

tas i bruk i statistikkarbeidet.'

streke den nye situasjon som ville oppsta nar datamaskinene for alvor ville kunne
_,_ „, 2)

Tradisjonelt foregikk arbeidet i et statistisk byra ved at det for hver

unders0kelse ble satt igang en spesiell innsamling av data som deretter ble

bearbeidd til statistiske tabeller og modeller. De samme data ble sjelden ut-

nyttet flere ganger, fordi det kostet uforholdsmessig meget a reorganisere data

slik at de kunne utnyttes pa annen mate enn den opprinnelige.

Filosofien bak det arkivstatistiske system er at data representerer

kunnskap med varig verdi, og at det er viktig om mulig a arkivere data pa en

slik mate at de med rimelig kostnader kan hentes fram nar behov for nye ana-

lyser melder seg, Dette vil ogsa pavirke synet pa data som samles inn. De

vil ikke lenger samles inn bare raed en spesiell analyse for 0ye, men med sikte

pa a tjene som empirisk grunnlag i mange framtidige analyser.

Datr.maskinene var det verkt0y som bar gjort de arkivstatistiske tanker

v-̂  praktisk realiserbare. Ved hjelp av datamaskinene er vi na i stand til ikke

bare a holde statistisk informasjon i tabeller og modeller i beredskap, men ogsa

de meget omfattende mengder av grunndata kan na lagres slik at de med relativt

rimelige kostnader kan nyttes om igjen i nye analyser.

Det arkivstatistiske system bestar av to typer av komponenter, nemlig

data og statistikk og de prosesser som er etablert for a behandle disse data-

mengder. Dataorganisasjonsstrukturen er sentral i det arkivstatistiske systemet.

Den kan vi kanskje best illustrere ved den sakalte databoksen9 som vi tenker

oss sammensatt av en rekke sma esker. (Se fig. 1.)

1) En nasrmere orientering om Byraets bruk av datamaskiner vil en finne i
P.J. Bjerve og S. Nordbotten: Automasjon i statistikkproduksjonen,
Artikler Nr» 28, Statistisk Sentralbyra, Oslo 1969.

2) Svein Nordbotten: Elektronmaskinene og statistikkens framtidige utforming,
De Nordis. a Statistikermotena i Helsingfors 1950, Nordisk Statistisk Skrift-
serie, pp: 135-141, Helsingfors 1961.
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Vi tenker oss samfunnet sammensatt av en raengde enheter hvis atferd,

utvikling eller virkemate vi 0nsker a studere. Hver enkelt av disse enhetene

gir vi en fast plass langs den ene kanten, I-aksen3 av boksen. Enhetene kan

beskrives pa mange forskjellige mater. Hver enkelt mate kaller vi et kjenne-

merke, og vi lar hvert enkelt kjennemerke fa sin meget bestemte og faste

plass langs den andre siden, K-aksen, i databoksen. Samflinnet utvikler seg

imidlertid9 og enhetenes kjennemerkeverdier endrer seg med tiden. Langs den

tredje siden, T-aksen, i boksen gir vi derfor hver enkelt tidsperiode og tids-

punkt en bestemt plass. Databoksen utgj0r na et tredimensjonalt koordinat-

system som entydig identifiserer de enkelte esker i databoksen. I eskene

kan vi tenke oss verdien av de enkelte data lagret. Data vil vare identifisert

ved de enheter de knytter seg til, de kjennemerker som er observert og de tids-

punkter eller tidsperioder de knytter seg til. Tenker vi oss forskjellige

snitt gjennom databoksen, kan vi tlant annet fa en enkelt enhets fullstendige

livshistorie3 den sarafunnsmessige situasjon pa et bestemt tidspunkt eller alle

registrerte data omkring et bestemt kjennemerke.

Det er her viktig a merke seg at en dataorganisasjon som skal tilfreds-

stille de krav som databoksen representerer3 forutsetter at hver enhet har

en entydig og over tiden permanent identitet som kan registreres sammen med

alle de data som registreres. Dette er en betingelse som i tidligere systerner

sjelden var oppfylt, og derfor ikke tillot at data fra forskjellige kilder

og tidspunkter ble koblet sammen.

I systemet er det fern hovedprosesser. Den f0rste prosessen kan vi

kalle -i mlesning eller registrering av data. De registrerte data kan enten

lagres, gjennomga en eller annen form for databehandling eller kopieres i en

utskrivningsprosess. Lagrede data kan senere hentes fram for etterf01gende

databehandling eller datautskrivning. Resultatene fra databehandlingspro-

sessen kan igjen lagres eller gj0res tilgjengelig gjennom utskrivningspro-

sessen, Prosessene er knyttet sammen i et nettverk slik figur 2 viser, og

er i stor utstrekning automatisk ved hjelp av datamaskiner.
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3. Registre

Listtn over de forskjellige enheter som det er av samfunnsmessig

Interesse a. studere, kaller vi register og svarer til enhetenes rangordning

langs databoksens I-akse. Vi kan sondre mellom fire typer av registre etter

arten av de enheter som inngar i registrene:

1. personregistre

2. virksomhetsregistre

3. stedbundne objektregistre

4. andre objektregistre

Det sentrale personregister og bedrifts- og foretaksregisteret som

vi skal omtale nedenfor3 er typiske eksempler pa de f0rste to typer av registre,

Hus- og eiendomsregistre er eksempler pa den tredje type; mens et bat- eller

bilregister representerer den fjerde type av registre.

Et register inneholder to typer av opplysninger for hver enhet.

Den eksterne identifikasjon og den interne identifikasjon. Den eksterne iden-

tifikasjon er opplysninger som gj0r det mulig a gjenkjenne og observere enheten

ute i det virkelige liv. Navn3 adresse, ets., er velkjente eksterne identifi-

katorer. Den interne identifikasjon identifiserer enheten i systemet. Den

interne identifikator er ofta et nummer. Det er et krav til den interne iden-

tifikasjon at den er permanent over tiden. De eksterne ider.tifikasjonsopplys-

ninger kan imidlertid skifte over tiden, nye enheter kan komme til og gamle

kan utga. Det er derfor n0dvendig a angi hvilket tidspunkt enhver utskrift

av et register refererer seg til.

Statistisk Sentralbyra er landets sentralmyndighet for folkeregistrer-

ingen. 1. oktober 1984 ble det opprettet et sentralt personregister i Byraet

med numerisk identifikasjonssystein for alle personer i landet. Pa grunnlag

av dette register er alle innbyggere i landet tildelt en permanent identifi-

kator som kalles f0dselsnummer. Det bestar av elleve siffer, hvorav de seks

f0rste refererer seg til f0dselsdag, fedselsmaned og de to siste sifrene i

f0dselsaret. De etterf01gende tre siffer nyttes til a skille mellom menn og

kvinner og mellom personer som er f0dt pa samme dag. De to siste sifrene i

f0dselsnummeret er sakalte kontrollsiffer regnet ut etter modulus 11-prin-

sippet. Hvert kontrollsiffer kan betraktes som en funksjonsverdi hvor argu-

mentene i funksjonen er verdien pa de foregaende siffer. Kontrollsifrene gj0r

det mulig a pavise feil i de foregaende siffer med en meget h0y grad av sann-

synlighet ved a gjenta utregningen i en eller flere av prosessene. Dersom et

eller flere av sifrene i nununeret er feil registrert eller kopiert, vil dette

oppdages med unntak av noen fa spesielle tilfelle.

1) For nsrmere detaljer, se K. Karlsen og H. Skaug: Statistisk Sentralbyras
sentrale registre3 Artikler Nr. 22, Statistisk Sentralbyra.



Det rapporteres naermere 1 million meldinger pr. ar til den sentrale

personregister. Meldingene gjennomgar f0rst meget omfattende maskinelle kon-

troller med sikte pa a pavise feil av forskjellig slag. Meldingene sarnies

deretter og kj0res i en vedlikeholdsrutine mot personregisteret, og en far et

nytt og oppdatert personregister. I prinsippet kan det kj0res nye lister av

personregisteret hver dag, men i praksis bar det hittil ikke vert n0dvendig a

kj0re ut mer enn en fullstendig vedlikeholdt liste i aret. De opplysninger

som erstattes av nye opplysninger i registeret, blir med tilh0rende identifika-

torer omhyggelig tatt vare pa i dataarkivet som vi skal korame n«rmere inn pa

i et senere avsnitt.

De fleste enheter kan danne nye enheter ved at de sarnies i grupper

som bar noe til felles. Pa den mate kan det lages et registerhierarki. Den

mest narliggende persongruppe er familien. Fra 1971 vil det bli opprettet

\^s og vedlikeholdt et familieregister i Byraet.

Byraets annet store register er det sakalte bedrifts- og foretaks-

register. Dette er ogsa et registerhierarki, idet foretakene er de formelle

juridiske enheter som ofte eier flere bedrifter. Dette registeret ble i sin

opprinnelige form etablert i 1956 og lagt om noe i 1965. I motsetning til

personregisteret nytter vi i dette registeret et informasjons!0st identifika-

sjonsnummer pa seks siffer pluss ett kontrollsiffer.

I forbindelse med bedrifts- og foretaksregistrene kan det i framtiden

ogsa bli av interesse a utvikle et underordnet register med sakalte arbeids-

stedsenheter og et overordnet register mod konsernenheter.

Hvert tiende ar holdes det folke- og boligtellinger her i landet.

Den neste telling vil bli holdt 1. november 1970. Ved en slik telling far en

som et biprodukt et fullstendig register over alle bus og alle eiendommer som
\̂

det bor folk pa. Dersom en makter a finne h0velige rutiner for registrering

av nye bus og andringer i eiendomsforholdene, vil en ha grunnlaget for et lands-

omfattende registersystem med bus og eiendommer som enheter. Det er enna

usikkert om det vil vare mulig a finne en 10sning pa de finansielle problemer

som knytter seg til vedlikehold av disse registrene. Fra statistisk syns-

punkt vil et slikt register vsre av interesse bade pa grunn av enhetene som

inngar og fordi enhetenes stedsbestemmelse kan overf0res som assosierte kjenne-

merker til andre typer av enheter som personer, bedrifter, etc.

Fordi et offisielt statistisk byra i stor utstrekning vil s0ke a nyttig-

gj0re seg data fra forskjellige administrative prosesser, vil det vare sarlig

interessert i at flest mulig dataregistrerende organer gj0r bruk av de sarame

registre. Det sentrale personregister er her et godt eksempel pa utbredelse.
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Hittil har det hovedsakelig vsrt tale om register over enheter som vi

samler inn opplysninger om direkte3 men i vart datasystem har vi ogsa en rekke

grupper av enheter som vi er interessert i a studere utviklingen i. Gruppe-

registre er saledes ogsa et viktig element i vart datasystem. Disse registre

bygges stort sett pa internasjonale anbefalinger om klassifikasjoner av grunn-

enheter, og en sasrlig viktig rolle har det sakalte nasjonalregnskap spillt.

Andre viktige grupper bygges pa de internasjonale anbefalinger om gruppering

av 0konomiske aktiviteter, av varer, av personer etter yrke. Av viktige

nasjonale grupperingsstandarder Ran nevnes de geografiske grupperinger som

skjer pa grunnlag av administrative inndelinger av landet etc.

0nskeligheten av permanente identifikatorer for de grupper vi har

statistikk over, var erkjent lenge far det arkivstatistisk system ble introdu-

sert. Disse grupper har derfor gjennon lange tider hatt faste koder eller

identifikatorer.

'4. Data- og statistikkarkiver

4.1 Eksisterende dataarkiver

En enhet kan karakteriseres ved en rekke forskjellige kjennemerker. :

Noen av de kan vi observere direkte i tilknytning til enhetene. Slike kjenne-

merker kaller vi direkte kjennemerker. Vi kan imidlertid ogsa karakterisere

en enhet med kjennemerker som knytter seg til andre enheter, den f0rste enheten

har en eller annen forbindelse med. Slike kjennemerker kan vi kalle assosierte

kjennemerker. Som eksempel pa assosierte kjennemerker som en person har,

kan vi nevne foreldrenes yrke eller bostedets geografiske beliggenhet.

Like viktig som registre er kataloger over de forskjellige kjennemerker

en har arkiverte registreringer for. Statistisk Sentralbyra har i dag

registreringer for et meget stort antall forskjellige kjennemerker. Vi skal

her bare komme inn pa de som registreres med permanente enhetsidentifikatorer

og tilfredsstiller databoksens og arkivsystemets organisasjonskrav. Slant

de viktigste direkte kjennemerker for personer kan en nevne:

F0dsler

D0dsfall

Ekteskapelig status

Bosted

Flyttinger

Inntekts-, formues- og skatteforhold

Helseforhold



Utdanning

Yrke

Nffiring

For bedrifter og foretak registreres og arkiveres med enhetenes permanente

identif ikasjonsnuminer:

Vareproduksjon og vareforbruk

Salg og kj0p

Lagerhold

Sysselsetting

Investeringer

Realkapital

Regnskapsforhold

For en del bus og eiendommer registreres blant annet:

St0rrelse

Beliggenhet

Anvendelse

Registreringshyppigheten for de nevnte kjennemerker varierer fra

10pende registrering til registrering hvert tiende ar.

I tillegg til de direkte kjennemerker, registreres ogsa samherighet

mellom en rekke identifiserte enheter og gir en rekke assosierte kjennemerker.

Barn kan f.eks. karakteriseres med foreldrenes kjennemerkera en ektefelle med

den annens kjennemerkers en person med sitt arbeidssteds og bosteds kjenne-

merker osv. Foretak kan karakteriserss ved sin leders personlige kjennemerker,

beliggenheten av den eiendom hvor virksomheten ut0ves osv. Til slutt vil bus

og eiendommer kunne karakteriseres ved de kjennemerker som knytter seg til

personer som bor der eller virksomheten som foregar i huset eller pa eien-

dommen.

Andre type av kataloger er statistikk-katalogene som forteller oss

hvilke data vi bar arkivert tilgjengelig om grupper av elementasrenheter. Her

bar vi et meget stort antall av kjennemerker av mange forskjellige slag, som

totaler, gjennomsnitt, hyppigheter og prosentfordelinger. Selv om denne

delen av det arkivstatistiske systemet bare utgj0r en meget liten andel av

det totale system, er det likevel den delen som publikuirt kjenner best, og som

er billigst tilgjengelig.



Den delen av arkivet som er lettest tilgjsngelig foreligger i mer enn

et halvt hundrede tabellpublikasjoner om:

Folkemengden i herreder og byer

Folkemengdens bevegelse

Helsestatistikk

Arbeidsmarkedsstatistikk

L0nnsstatistikk

Utdanningsstatistikk

Kriminalstatistikk

Inntektsstatistikk

Forbruksunders0kelser

Sosialstatistikk

Industristatistikk
\

Byggestatistikk

Varehandelsstatistikk

Statistikk over utenrikshandelen

Kredittmarkedsstatistikk

Finansinstitusjoner

Nasj onalregnskap

Jordbruksstatistikk

Skogstatistikk

Data om mer avanserta statistiske kjennemerker om forskjeilige sta-

tistiske grupper er utarbeidd og tilgjengelig som statistiske modeller. Som

representanter for denne type av statistisk infonnasjon kan nevnes:

MODIS, en omfattende nasjonal-0konomisk modell.

Befrlkningsmodeller, en demografisk modell.

Begge nodeller som omfatter et meget stort antall numeriske koeffisien'

utnytter arkivdata ved hjelp av elektronisk regnemaskiner. Bruk av modellene

i f.eks. analyse av historisk utvikling eller for planleggingsformal, krever

ogsa bruk av datamaskiner. MODIS nyttes hvert ar bl.a. i Finansdeparte-

mentets planleggingsarbeid i samband med nasjonalbudsjettet3 mens befolknings-

raodellen bar v<srt nyttet til utarbeiding av befolkningsprognoser fram til

1990 for hele landet og for hvcr enkelt kommune. Disse prognosene bar igjen

dannet grunnlaget for en lang rekke nasjonale og regionale planleggingsaktivi-

teter.

1) Det er laget flere versjoner av denne modellen. 1.0. Bjerkholt: A Precise
Description of the System of Equations of the Economic Model MODIS III,
ARTIKLER Nr. 24, Statistisk Sentralbyra, Oslo 1968, er den sist utviklede
versjon beskrevet.

2) Modellen finnes omtalt av E. Gilje: Model for Population Projections for
Norwegian Regions3 Scandinavian Population Studies, No. 1, pp: 22-32,
Helsingfors 1969.
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4.2 Utvidelse_av dataarkivane

I tillegg til det som data- og statistikkarkivene i dag rommerj bar

Byraet for de kommende ar planer om utvidet registrering. Allerede pa det

navaerende tidspunkt er planene for en meget detaljert, 10pende utdannings-

registrering langt fremskredne. Vi vil her fa en individuell registrering av

alle elever som fullf0rer et eller annet kurs.

Folketellingen i 1970 er allerede nevnt og vil utgj0re et meget betyde-

lig tillegg til det en allerede bar i arkivet, idet en for f0rste gang vil vare

i stand til pa individuell basis a knytte sammen data for de samraa personer

fra forrige folketelling med supplement av det en bar for den mellomliggende

periode. Vi planlegger ogsa a systematisere den 10pende familieregistrering

som etter hvert vil danne grunnlaget for en ny type av statistikk, hvor

familiens atferd og utvikling vil vsre i sentrum for oppmerksomheten.

Likeledes regner en med at det i 70-arene vil bli stor oppmerksomhet

knyttet til personenes anvendelse av tid. Tidsbruksundersakelser vil sannsyn-

ligvis bli et viktig sett av unders0kelser i det kommende tiar. Her vil en

s0ke a registrere folks anvendelse av tiden ikke bare pa inntektsgivende

arbeid, men ogsa hvordan den enkelte disponerer sin tid mellom arbeid og for-

skjellige typer av fritidsbeskjeftigelse.

Nar det gjelder de forskjellige 0konomiske virksomheter, antar en at

bedre belysning av de regnskapsmessige forhold vil vaere viktig. Her vil det

materialet som registrering av merverdiavgiften gir, kunne bli en viktig kilde

for a supplere var viten om de 0konomiske enheters atferd. Denne registrer-

ingen vil ogsa gj0re det mulig for oss a supplere registrene over 0konomiske

virksomheter pa cmrader hvor vi i dag ikke bar fullstendig dekning. Dette

gjelder sailig innenfor jordbruk3 fiske og de tjenesteytende naeringer, men

ogsa organisasjoner og institusjoner ma vi s0ke a finne en dekning for i vart

registeropplegg.

Dersom det vil lykkes a etablere et bus- og eiendomsregister som lar

seg vedlikeholde3 er det vart hap at vi i samarbeid med reguleringsorganer

og byplanleggere etter hvert vil kunne supplere vare arkiver med mer

spesifisert og detaljert stedsangivelse i form av geografiske koordinater for

de enkelte stedbundne objekter og til andre enheter ved saramenkobling. Det

kan her nevnes at vi allerede i forbindelse med folketellingen 1970 vil fa

koordinatangivelse for en del av de forskjellige bygninger som registreres i

boligtellingen, gjennom et samarbeid med andre personer og organer Byraet

bar felles interesse med. Koordinatangivelsen vil ha varierende n0yaktighet

i forskjellige deler av landet,, alt etter hvor detaljert materiale som allerede

finnes.
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Dersom de ovenfor nevnte planer om utvidet dataregistrering lar seg

gjennomf0re, vil vi ogsa fa ny muligheter for utarbeiding av statistiske

tabeller og modeller som kan bli av stor nytte for samfunnsplanleggingen.

Scsrlig er det i dette foredrag naturlig a. peke pa at en landsomfattende

koordinatangivelse av bus- og eiendommer vil kunne nyttes som et assosiert

kjennemerkerfor personer, bedrifter og foretak, og gi grunnlag for en belysning

av en lang rekke lokaliseringsproblemer som er tett opp i andre foredrag.

Etter hvert som registrene blir tatt i bruk av flere organers vil det

arkivstatistiske systemet sarnie data fra mange forskjellige kilder og tids-

punkter. Ved hjelp av de permanente identifikatorer kan disse data integreres

i individuelle livshistorier og familier og livshistorier. Dette vil gi stadig

bedre grunnlag for longitudinelle, statistiske analyser av personers5 bedrifters,

foretaks etc. atferd og utvikling i videste forstand. Disse analyser vil

erstatte mange av de tradisjonelle og mindre tilfredsstillende analyser som i

mangel av individuelle livshistorier matte n0ye seg med a bygge pa livshis-

torier for grupper av enheter som bli forutsatt a vsre homogene.

Det apner seg helt nye analytiske muligheter innen fagfelter som:

Demografi

Sos ia!0konomi

Arbeid? kraft

Utdanningsvalg og -0konomi

Sosialmedisin

Sosiologi

Kriminologi

Sos ialpsykologi

Valgforskning

Trivsel- og velferdsforskning

Invest sringsatferd

Produktivitet

Froduktvalg

Markedsf0ring

Markedsatferd

Lokalisering

for bare a nevne noen fa. For a sikre en koordinert begrepsutvikling ma nye

begrepssystemer utvikles og standardiseres. En av de viktigste og narmeste

oppgaver er kanskje a fa et sosio-demografisk regnskapssysteiru
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5. Avslutning

En omtale av det arkivstatistiske system kan ikke avsluttes f0r en bar

ber0rt sp0rsmalet om konfidensiell bchandling av data. Publikum palegges ved

lov a gi opplysninger om seg se.lv og sin virksomhet som de kan oppfatte som

private og konfidensielle.

For a oppna et best mulig tillitsforhold mellom publikum og det sentrale

statistikkorgan, bar vi derfor lovregler som legger meget strenge restriksjoner

pa bruken av det materiale, som samles inn med hjeramel i lov for statistiske

formal. Slike data tillates ikke i navngitt form gitt videre, verken til

andre offentlige organer eller til private. For samfunnsplanlcggere kan dette

virke som en un0dig restriksjon. Byraet haper imidlertid at det vil kunne ut-

vikle statistiske data og modeller som samfunnspianleggerne vil finne er

tilfredsstillende alternativer til de konfidensielle individualdata.


