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Konfidensiell behandling av data, informasjoiisnytte

og klassifisering av data *

av avdelingsdirektor Svein Nordbotten

1. Konfidensiell behandling

Statistikk-konsumentene gir ofte uttrykk
for onsker om adgang til en st0rre del
av de data som finnes innsamlet og
lagret i de statistiske byraers arkiver enn
hva byraene er villig til a gi. Et av de
sterkeste argumenter for en utvidet
adgang er at samfunnsforskere ikke far
utnytte eksisterende data fullt ut for
10sning av problemer som vil kunne
komme store deler av befolkningen til
gode.

Pa den annen side understrekes opp-
gavegivernes rett til a kreve at data
om deres private forhold blir bandlagte
og konfidensielt behandlet av byraene
som med hjemmel i lov eller pa grunnlag
av et opparbeidd tillitsforhold kan be om
slike opplysninger. Det er et alminnelig
anerkjent prinsipp at slike opplysninger
ikke ma brukes eller stilles til disposisjon
pa en mate som kan tenkes a skade
oppgavegiveren. Konsekvent praktise-
ring av dette prinsipp ma antas a vscre en
forutsetning for at oppgavegiverne vil
vtere villige til a gi de statistiske byraer
neyaktige opplysninger.

Moderne datamaskiner og databehand-
lingsteknikk gjor det mulig a lagre, finne
fram igjen og behandle data i et omfang
og med en hastighet og presisjon som

1 Foredrag holdt under de nordiske seminar i
registerteknikk i Stockholm (Hasselby) den
18—22 mars 1968. Forfatteren er takknemlig
for verdifulle kommentarer fra kolleger i Sta-
tistisk Sentralbyra, Oslo.

tidligere var utenkelig. Disse nye hjelpe-
midler gjor det mulig blant annet a
etablere og vedlikeholde komplette re-
gistre over befolkningen og samle data
fra forskjellige kilder, organisere og lagre
disse i form av individuelle livshistorier.
Dette har i den senere tid fart til fornyet
diskusjon om adgang til og konfidensiell
behandling av de statistiske byraers
data-arkiver.

De vitenskapelige brukere peker pa at
de nye tekniske forhold ogsa aprier
muligheter for en vesentlig kunnskaps-
oking om samfunnsmekanismene som vil
ha stor verdi for samfunnsplanleggerne.
Forskere er fullstendig uinteressert i de
navn som knytter seg till de enkelte
livshistorier fordi de soker det typiske og
anonyme, ikke det konkrete og identifi-
serte individs egenskaper og atferd. De
administrative brukere har til oppgave
a «styre» de enkelte individer og prosesser.
For a utfore denne oppgave har de behov
for navngitt informasjon. Andre har
ikke noen offisiell administrativ oppgave,
men onsker navngitte data for a pa-
virke de enkelte individer ved oriente-
ringen, reklame eller ved spesielle for-
slag. En stor del av denne virksomhet
kan vscre til gavn for individet, men det
kan ogsa tenkes de som vil utnytte navn-
gitt informasjon i utilborlig orienteringer
eller forslag som krenker den alminnelige
oppfatning av privatlivets fred.

De statistiske byraers problem vil
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Statistiske data= frie data

Individuelle data -
/////
bdndlagte/dat

Fig. 1. Frie og bandlagte data etter del tradisjonelle kriterium

vsere a gruppere sine data i disse to
grupper:

1. Bdndlagte data som ma behandles
konfidensielt

2. Frie data som kan tilbys og spres uten
restriksjoner

Det klassiske grupperingskriterium er
illustrert ved fig. 1. Kvadratet repre-
senterer alle data. De kan inndeles i to
grupper, individuelle og statistiske data.
Vi skal komme tilbake til en mer presis
drafting av grensen mellom deto grupper.
Den generelle regel som har vsert fulgt i

mange statistiske byraer er:
individuelle data = bandlagte data
statistiske data = frie data.
Dette synes a vaere en utilfredsstillende
regel av f01gende grunner:
— det kan tenkes en rekke individuelle

informasjoner som ikke vil skade
oppgavegiveren, men som vil vsere
til stor verdi for brukerne,

— det kan tenkes statistiske informa-
sjoner som kan vsere til stor skade
for den gruppe av oppgavegivere
den beskriver.

Detkan vsere behov for a revurdere vare
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tilvante forestillinger om hva som kan
og b0r innga i de statistiske byraers
informasjonstilbud. Dette reiser tre sp0rs-
mal:
1. Hva bor malsettingen for et statistisk

byras informasjonstilbud vsere?
2. Hvilke hensyn til konfidensiell be-

handling av data b0r ivaretas?
3. Hvilke kriterier kan legges til grunn

for en virksomhet i samsvar med
svarene pa pkt. 1 og 2?

2. Informasjonsnytte

La oss drafte malsettingen for informa-
sjonstilbudet fra et statstisk byra. Vi
tenker oss at samfunnet som byraet
opererer innenfor, omfatter N enheter,

hvorav noen er personer, noen er grupper
av personer og andre er ekonomiske
enheter. De enheter som ikke er enkelte
fysiske individer, antar vi alltid kan
tenkes represented ved en person, f. eks.
en gruppeformann, en eier, etc. Enhetene
kan karakteriseres ved en eller flere av i
alt K forskjellige kjennemerkekategorier
som det statistiske byra samler inn data
om. Noen av kategoriene kan ha relevans
bare til en undergruppe av de N enheter.

Enhver statistisk enhet kan gi uttrykk
for enske om informasjon om en annen
enhet. La Yy^ betegne den /-te enhets
0nske om informasjon av kategori k om
den z'-te enhet. Dersom denne informa-
sjon tilbys, betegner vi det ved a
gi Yiic verdien 1. Dersom den 0nskede

Tilbud som
tilfredstiller ikke-

diskrimineringspririsippet

Andre tilbud

Tilbud som
tilfredstiller Pareto-

prinsippets fflrste del

\
Tilbud som

tilfredstiUer Pareto-

prinsippets annen del

Fig. 2. Alternative klasser av informasjonstilbud
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informasjon er bandlagte data, far Yy#
verdien 0.

Vi kan beskrive informasjonstilbud
ved vektoren:

S = (Y2ii, . • ., Yy/t, . . ., YNNK)
La oss videre anta at hver enkelt enhet

har en preferansestruktur for alle par
av mulige informasjonstilbud som kom-
mer till uttrykk ved en indikator av
typen:

Ut (S'/S") i = 1, . . ., N
som belyser preferanse mellom de to
alternative informasjonstilbud S' og S".
Vi ser i denne sammenheng bort f ra off eret
ved a gi oppgaver og tenker oss tre
alternative muligheter:

Ui > 0 indikerer at enhet z foretrekker
tilbud S' framfor S".

Uf < 0 indikerer at enhet z foretrekker
tilbud S" framfor S'.

U{ = 0 indikerer at enhet z' er indiffe-
rent med hensyn til S' og S".

Vi antar at noen preferanse pa vegne
av andre ikke forekommer.

For a utvikle en malsetting for informa-
sjonstilbudet innf0rer vi farst:

IKKE-DISKRIMINERINGSPRIN-
SIPPET som sier at alle brukere skal ha
like ret til a fa informasjon fra det
statistiske byra og at de samme kate-
gorier av informasjon skal vaere til-
gjengelig om alle enheter. Begrunnelsen
for ikkediskriminering nar det gj elder
adgang til informasjon er den samme
som for andre goder i samfunnet, ingen
skal ha spesielle privilegier eller pafores
spesielle ulemper. Dette er selvsagt ikke
til hinder for at det ved lov eller pa
annen mate utenfor byraene kan fast-
settes spesielle regler for tilbudet. Det vi
her presiserer er at byraene i fastlegging
av sin tilbudspolitikk ikke ber diskrimi-

nere.

Konsekvensene av dette prinsippet
er at vi kan begrense oss til a betrakte de
informasjonstilbud som betegnes ved

i = I , . . ., N
S-(¥/,.. . , Yti. ...,
YK) hvor Yk = Yt}k for / = 1, • - ., N

dvs. dersom informasjon av kategori k
tilbys, er den tilgjengelig for alle enheter
den eksisterer for og til alle brukere som
matte 0nske det.

La oss forutsette at preferansene,
indikert ved

hvor Sfc er et tilbud som omfatter in-
formasjon fra kategori k, og S~k det
samme tilbud uten informasjon fra denne
kategori, er invariant med hensyn til
hvilke andra kategorier som er med.
Vi kan na innfore et nytt prinsipp nser
beslektet med et vel kjent fra velferds-
teorien:

PARETO-PRINSIPPET som sier at
vi ensker a velge et tilbud som inneholder
informasjon fra de kategorier som tilf reds-
stiller:
a. Uf (S*/S-fc)^ 0 for alle enheter, o£
b. Ut (Sk/S-k) > 0 for minst en enhet
Det vil si at informasjon fra en data-
kategori skal bare vsere med i tilbudet
dersom ingen foretrekker et tilbud uter
denne informasjon og nar minst en enhet
har behov for vedkommende informa-
sjon.

Fig. 2 illustrerer de atte klasser av til-
bud som gruppering etter vare prinsipper
forer til. I det strekede felt vil det heyst
va;re et tilbud, det ene som eventuelt
tilfredsstiller alle vare betingelser. Ofte
ma en imidlertid noye seg med et tilbud
som herer til den prikkede eller strekede
klassen uten a kunne fastsla pa forhand
at dette er det som representerer den
strekede klassen.
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Fig. 3. De dtte kategorier av brukbare data

3. Datakategorier

Data i et statistisk arkiv kan klassifiseres
etter art pa en rekke forskjellige mater.
Vi skal konsentrere oss om folgende
klassifiseringer, alle med to alternativer:

A. Individualdata/statistiske data
B. Navngitte data/anonyme data
C. Private data/offentlige data
D. Brukbare data/ubrukbare data
A. Med individuelle data menes her

data om enkelte oppgavegivere savel
som gruppedata som av minst en bruker
kan dekomponeres slik at de gir opplys-
ninger om en annen identifiserbar opp-
gavegiver. Vi skal ta opp dette litt mer i
detalj i neste avsnitt.

B. Navngitte data er slike som kan

knyttes til identifiserbare enheter. De
aller fleste statistiske data er navngitte i
den forstand at de knytter seg til en
identifisert gruppe. Hva som er navn-
gitte data vil avhenge delvis av hvilke
data som allerede er frigitt om de impli-
serte enheter. Ogsa dette sporsmal skal
vi komme nsermere inn pa senere.

C. Med private data mener vi alle data
som er samlet inn av det statistiske byra
og som ikke er offentlig tilgjengelig, og
bearbeidde resultater av slike data. De
fleste data om livet inn enf or hj emmets fire
vegger h0rer til denne klassen. Videre vil
mange data om okonomiske foretaks
virksomheter ogsa hore hjemme her.
En ma imidlertid vsere merksam pa at
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hva som er offentlig tilgjengelig, vil
kunne variere meget selv innenfor de
nordiske land.

D. Sondringen mellom brukbare og
ubrukbare data refererer seg til resultatet
av en kvalitetsvurdering. Med brukbare
data menes data som ikke er kvalitets-
messig sa darlige at brukerna er bedre
stillet uten tilgang til disse, m.a.o. de er
ikke misvisende. Ubrukbare data i denne
betydning kan likevel tenkes a haverdi
for det statistiske byra for beregning av
aggregater av forskjellig slag.

Ved a klassifisere etter alle fire krite-
rier vil vi fa i alt 24 = 16 mulige data-
kategorier, hvorav 8 vil inneholde bruk-
bare data. Fig. 3 viser disse 8 datakate-
gorier:
1. Brukbare, individuelle, navngitte og

private data (Eks.: En liste over
navngitte personers arsforbruk av
alkohol).

2. Brukbare, individuelle, navngitte og
offentlige data (Eks.: En liste med
navn og adresser for alle personer i et
omrade).

3. Brukbare, individuelle, anonyme og
private data (Eks.: Et sett av hullkort
som hvert inneholder alkoholfor-
bruket for en enkelt, men ukjent
person).

4. Brukbare, individuelle, anonyme og
offentlige data (Eks.: Et annet kort-
sett som inneholder opplysninger om
observerbare harfarger hos de indivi-
der som passerte et bestemt sted i
10pet av en periode).

5. Brukbare, statistiske, navngitte og
private data (Eks.: Gjennomsnittlig
forbruk av sm0r i bondefamilier).

6. Brukbare, statistiske, navngitte og
offentlige data (Eks.: Tallet pa kolo-
nialforretninger i et omrade).

7. Brukbare, statistiske, anonyme og
private data (Eks.: Hyppigheter av
narkomarie i tilfeldige grupperinger
med tre individer fra en masse).

8. Brukbare, statistiske, anonyme og of-
fentlige data (Eks.: Et sett av hullkort
med opplysninger om antall personer
pr. bolig i sma uidentifiserte geogra-
fiske omrader).
Noen av disse kategorier trenger litt

nsermere omtale. De typer av data som
er nevnt i kategori 3 og 4 kan vsere av
betydelig verdi for forskere i deres virk-
somhet, men vil vsere uinteressante for
andre. Det samme gjelder kategori 7 og 8
som kan representere brukbare kompro-
misser mellom individuell informasjon og
informasjon om sterkt aggregerte navn-
gitte grupper fordi de gjenspeiler mer av
variasjonen i materialet enn de vanlige
aggregater samtidig som de kostnads-
messig kan vsere rimeligere enn de indi-
viduelle data.

Av de 16 forskjellige datakategorier
kan det utformes i alt 216 = 65 536
forskjellige alternative informasjonstil-
bud som alle tilfredsstiller ikke-diskrimi-
neringsprinsippet. La oss se i hvilken
utstrekning de ogsa kan tenkes a til-
fredsstille Pareto-prinsippets f0rste del.
Dette gj0r vi ved a ta for oss den enkelte
kategori og drafter forst i hvilken ut-
strekning det kan tenkes med rimelighet
at noen prefererer at den holdes utenfor
informasjonstilbudet framfor at den tas
med. Det vil si at vi betegner tilbudet uten
denne kategori med S-* og det samme
tilbud med denne kategori for S og vurde-
rer U!c(Sk/S-k). Nar U* < 0 ma denne
kategori holdes utenfor tilbudet om det
skal tilfredsstille Pareto-prinsippet. Vi
gjor her den forenklede forutsetning at
vurderingen av preferansen for eller mot
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A.S.C

Fig. 4. Crupper formet etter kjennemerkeverdiene pa a, s og c

en datakategori er uavhengig av hvilke
andre kategorier som er med i tilbudet.

Tilbud som omfatter informasjon fra
kategori 1 vil trolig av mange mennesker
oppfattes som en krenkelse av privat-
livets fred (C7* < 0 for noen enheter).
Kategoriene 2 og 6 representerer data
som allerede er tilgjengelig som informa-
sjon fra andre kilder. Salenge den er
tillgjengelig ma en kunne anta at de
fleste vil vsere likegyldig om den ogsa
er tilgjengelig fra det statistiske byra.
Brukerne vil imidlertid av praktiske
grunner ofte finne det hensiktsmessig a
kunne fa denne informasjon pa samme

sted som de far annen informasjon.
Kategoriene 3, 4, 7 og 8 kan ikke knyttes
til noen bestemte enheter eller grupper
og de ma vsere med i et informasjonstil-
bud som skal tilfredsstille Pareto-prin-
sippets f0rste del. Kategori 5 er trolig
den som er aller vanskeligst a ta stand-
punkt til. Tradisjonelt har det knyttet
seg fa betenkeligheter til a innlemme in-
formasjon fra denne kategori i tilbudet.
Men er dette riktig? Det finnes trolig
grupper som kan skades dersom det blir
gitt informasjon om dem. Dersom det for
eksempel gis informasjon om at 98 pet
av innbyggerne i et navngitt omrade er
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straffede personer, ma vi anta at i det
minste vil de resterende 2 pet fole at
dette er til skade for dem. Dette er et
forhold som b0r ofres mer oppmerksom-
het i framtiden. Ut fra definisjonen av
kategoriene 9 til 16 som omfatter ubruk-
bare data, er det apenbart at tilbud som
skal tilfredsstille Pareto-prinsippet ikke
kan omfatte informasjon fra disse grup-
per.

Den tilstrekkelige og nodvendige be-
tingelse for at Pareto-prinsippet skal
vsere fullt tilfredsstilt er imidlertid at
ingen bar noe imot dette og at minst en
bruker etterspor informasjon fra denne
kategori, dvs. at Uk > 0. Vi antar at det
vil bli ettersporsel etter data fra alle
kategorier og konklusjonen av var
drafting blir at det informasjonstilbud
som skal tilfredsstille begge vare prin-
sipper er beskrevet ved

S = (0,1,1,1,04,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0)
dvs. kategoriene 2,3,4,6,7 og 8 kan
betraktes som frie data. For kategori 5
b0r vi trolig sette et sporsmalstegn.

4. Individuelle, statistiske, navngitte
og anonyme data

Hva er betingelsen for at informasjon
skal kunne anses som statistisk og ikke
som individuell? Informasjonen ma vsere
slik at ikke noen ved hjelp av offentlig
tilgjengelig informasjon, frigitt informa-
sjon fra det statistiske byra eller privat
informasjon om seg selv kan avdekke
informasjon om en annen individuell
enhet. Gruppeinformasjon om en gruppe
bestaende av to enheter er derfor ikke
statistikk i denne sammenheng, fordi
den ene enhet vil kunne utlede alt om
den annen enhet i gruppen. Anlegger en
sannsynlighetsvurderinger vil dette kun-

ne utvides til storre grupper ved at en
nyttiggjor seg forskjellige sannsynlige
sammenhenger mellom offentlige og pri-
vate data og trekker sannsynlighets-
betingede slutninger om andre enkelt-
enheter. Vi skal her oppfatte data for
grupper bestaende av tre eller flere en-
heter som statistikk.

Et annet sentralt problem er spors-
malet om nar data skal oppfattes som
navngitte data. Generelt kan vi si at
data er navngitte nar de er knyttet til
navn eller offentlige kjennemerker som
entydig identifiserer enheten.

La for eksempel en liste med data om-
fatte tre kjennemerker for hver linje
eller enhet. Disse er alder, a, kjonn, s, og
kriminell status, c. Alder og kj0nn anses
begge som offentlige data, mens kriminell
status tilh0rer de private data. Alder
angis i grupper under 21 ar, A og 21 ar
og over, A, mann som S og kvinne som S,
straffet som C og ustraffet som C- Ved a
ordne data etter kjennemerkeverdiene
kan vi forme i alt 8 forskjellige klasser
av enheter slik fig. 4 viser. Videre kan vi
forme fire grovere grupper, A-S, A-S,
A-S, og A-S, ved a ordne bare etter
de offentlige kjennemerkeverdier. Der-
som en eller flere av disse fire siste grup-
per inneholder mindre enn tre linjer, vil
enhetene som skjuler seg bak disse linjer
ikke lenger kunne anses som anonyme.
Dersom en av de atte gruppene, f.eks.
gruppen av straffede menn i alder under
21 ar, omfatter en person er det ikke mu-
lig for noen ved offentlige data a fastsla
hvem dette er, safremt gruppen av straf-
fede og ustraffede menn under 21 ar
er pa tre eller flere personer.

Det som gj0r det mulig a identifisere
enkeltindivider i slike tilfelle skyldes
ofte at flere kjennemerkeverdier for
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samme enhet er koblet sammen. En bor
derfor vsere sserlig omhyggelig nar en
frigjor data som kan tenkes a kunne
kobles sammen med tidligere frigjorte
data og pa den mate danne grupper som
gj0r antatt anonym informasjon navngitt.

5. Oppsummering

Den tradisjonelle 10sning pa problemet
om konfidensiell behandling av inn-
samlede data i et statistisk byra er
vanligvis a bandlegge individuelle data
mens statistiske data er fri informasjon.
Det kan vsere grunn til a revurdere denne
losr.ing i lys av de generelle prinsipper
som ma antas a kunne legges til grunn
for byraenes tilbudspolitikk.

Ved a kryssklassifisere data i arkivene
etter fire kriterier og vurdere de kate-
gorier som pa denne mate framkommer,

synes det a vsere grunn til a vsere sserlig
varsom med a frigjore individuelle,
navngitte og private data. Statistikk
for navngitte grupper om private kjenne-
merker b0r trolig ogsa vsere en type av
informasjon som ikke ubetinget ber
oppfattes som fri informasjon. Videre
b0r alle data bandlegges som ikke
svarer til de kvalitative krav byraene ma
stille for at informasjon en ikke skall ha
skadelig, misvisende folger.

I denne klassifisering er blant annet
sondringen melloni anonyme og navn-
gitte data sentral. Sserlig nar informa-
sjonen kan kobles sammen, ma en vsere
merksam pa at to informasjonskompo-
nenter som hver for seg gir anonym
informasjon, samlet kan respresentere
informasjon av navngitte eller identifiser-
bare enheter.
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Confidential treatment of data,
and the use and classification of
data

by S. Nordbotten

The traditional solution to the problem
of treating collected data confidentially
in a Bureau of Statistics is to let indi-
vidual data remain secret, while sta-
tistical data are freely published. In
view of the general principles, which
might be assumed to underlie the publi-
cation policies of the Bureau, there is
some reason for a revision of this so-
lution.

If the data in records and archives
are cross-classified according to four
criteria (individual/statistical data,
identified/anonymous data, private/
public data, satisfactory/unsatisfactory
data), then it seems reasonable that of
the categories produced in this way,
the Bureau has to be particularly
careful about publishing data which
are individual, identified and private.
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Statistics for identified groups about
private conditions are probably also a
type of information which should not
be unconditionally regarded as free
information. Furthermore, all data
should remain unpublished which do
not meet the Bureau's qualitative
standards, in order to avoid any
harmful consequences of misleading
information.

In this classification the dividing
line between identified and anonymous
data is fundamental. Particularly when
pieces of information can be put to-
gether, attention must be paid to the
fact that some data which each only
gives anonymous information, together
might form information about identi-
fied or identifiable units.
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