
TO 63/22 	 Oslo, 26. september 1963

PERSONDATAREGISTRERING, -ARKIVERTNG OG -MODELLUTVTKLING

I STATISTISK SENTRALBYRÅ I NORGEx)

Av Svein Nordbotten

INNHOLD

1, Innledning

2 Persondataregistrering og -arkivering

3. Personmodeller

4. Henvisninger

x) Innlegg på Nordisk seminar om Arheidskraft- og utdanningsprognoser,
Saltsj6baden, Stockholm, 11.-14. november 1968.

Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller 'refereres bare etter spesie ll

tillatelse z hvert enkelt tilfelle. Synspunkter og konklusjoner kan ikke uten videre tas som uttrykk for

Statistisk Sentralb'irds obbfatninv.



1. Inniin

Statistisk Sentralbyrå i Norge har vi hittil lite å vise til når

det gjelder utvikling og bruk av utdannings- og arbeidskraftmodeller. Når

vi likevel er oppfordret til a bidra med et innlegg pa dette seminaret, er

det trolig fordi våre demografiske modeller vil være fundamentet a bygge

utdannings- og arbeidskraftmodeller på og fordi våre dataarkiver etter

hvert vil tillate oss bygge slike modeller med aspekter som hittil ikke

har vært mulig å ta hensyn til.

Den type av modeller som beskrives i dette innlegg, har vi kalt

arsonmodeller. Med personmodell mener vi en matematisk formulert modell

som tar sikte på a forklare sammensetning: av og atferd og endring over tiden

i en bestand av personer. Våre personmodeller er også karakterisert ved at

de, ved tallfesting av parametrene, nyttiggjør individualdata fra våre

persondataarkiver uten først g gå den tradisjonelle vei om en aggregering

med tilhørende informasjonsreduksjon Vanligvis vil våre personmodeller ta

sikte på å forklare ikke-økonemiske forhold selv on økonomiske faktorer kan

være viktige forklaringsvariable i modellen.

Vi har som mål a utvikle personmodeller som hver for seg kan bidra

til a belyse forholdene på det spesielle felt de refererer seg til og til a
stimulere videre metodeutvikling i forbindelse med modellanalyser på disse

områder. Like viktig mener vi også at det er at hver modell kan betraktes

som en integrert del av en større modellbygling som vi har kalt befolknings-

modellen. En gang i framtiden håper vi at denne vil kunne samkjøres med

våre økonomiske modeller slik at vi i prognoseberegninger vil kunne ta vare

på de viktigste samvirkningsforhold mellom økonomiske og ikke-økonomiske

faktorer.



Når vi nå har tatt opp arbeidet med personmedeller i Byrået, har

dette fire viktige årsaker. For det forste har vi registrert et økende behov

for a få belyst sannsynii7e utviklinast:mdenser i befolkningen. For det

andre har vår sentrale personregistrering fort til at vi nå etter hvert får

kumulert verdifull informasjon i våre persondata-arkiver som vi ikke har rid

til i la liggc unyttet. For Jet tredje har utviklingen av de moderne data-

maskiner gitt oss det verktøy vi har behov for når en går over fra a bygge

analysen på statistikk for grupper til direkte utnytte de store masser av

individualdata analytisk. For det fjerde har Byrået lykkes i å knytte til

seg en mindre stab av kvalifiserte statistikere med interesse for a gjøre

nybrottsarbeid på dette feit. Disse er organisert i en egen Gruppe for

personmodeller.

22....2.211222gELLInLi2Lt= 5.21E...21

2.1 Fødselsnummer

Det som her kalles persondataregistrering omfatter bare individual-

data identifisert med de norske fødseisnummer (1,15). Fødselsnummeret, som

er et personlig identifikasjonsnummer, har folgende to viktige karakteristika:

1 0 Fødselsnummeret er en entydig personidentifikasjon på et hvilket

som helst tidspunkt, dvs. det finnes i prinsippet aldri på noe

tidspunkt to eller flere personer med samme fødselsnummer.

2. Fødselsnummeret er en :permanent . personidentifikasjon, dvs.

fødselsnummeret følger personen uendret gjennom hele livet.

Statistiske systemer som systematisk knytter slike identifikasjons-

nummer til data i registrcring og arkiver med sikte på en høy fleksibilitet

for a betjene bl.a. spesielle statistiske tabelleringer og analyser, er blitt

kalt arkivstatistiske systemer (11, 12, 13). Ettersom en stor del av data-

grunnlaget i personstatistikken oppstår som registreriner i administrative

organer og prosesser, er det av avgjørende betydning at identifikasjons -

numrene også benyttes i disse administrative organer.

2.2 Eksisterende datarezistrering og d :arkiverinE

Arbeidet med å tildele fødselsnummer orr, vedlikeholde et register

over hele landets befolkning tok til i Byraet i 1963 med utgangspunkt i

Folketellingen 1960 og den lopende folkeregistrering (17, 18). I dag regi-

streres persondata med fødselsnummer en rekke administrative prosesser.

De fleste av disse data blir ved hjelp av fodselsnumrene organisert og lagret

i våre persondata-arkiver.
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,Folgende tabell ;n_r er oversikt -ver hvilke dzita vi na nar i vart•

persondata-arkiv

Innhold og registreringshyrypighet i persondz7a-arkivet

Kjennemerke  7egistrIalLz222Ehet
	  l 	 arlig•øpende • 10-arig   

1. Fødselsdata og -sled

2. Bostedskommune

3. Navn

4. Adresse

5. Ekteskapelig status

6. Dødsdato og -sted

7. Inn- og utvndrinrrgsdat 	 x

8 3 Fødselsnummer for mor

9.
;V	 far

10.
7/ 	 ektefoile

11. Inntektsdata

12. Formuesdata

13. Skattedata

14. Examen artium

15. Familiedata

16. Utdanningsdata

17. Yrkesdata

18. Næringsdata

19. Boligdata

Det offisielle tidspunkt for c)ppstartinE av denne registrering var

1. oktober 1964. Av den grunn nan,71er det enkeite kjennemerker for deler av

befolkningen, f.eks. foreldrenes fødselsnummer for personer født for dette

tidspunkt. Likeens vil vi heller ikko kjenn utdanning og yrke pr. 1. novem-

ber 1960 for personer som har innvandret etter Folketellingen.

tillegg til de ovenfor nevnte data, registreres det også andre,

bl.a. i helsesektoren, som tilfredsstiller  de ovenfor nevnte krav for å bli

tatt med i Dersondata-arkivet, men som foreløpig holdes utenfor av praktiske

grunner. Av de data som inngår, er vi lite tilfreds med at:

1) Utdanning blir registrert bare hvert 10-år.

2) Yrkcsaktivitet og yrke blir registrert bare hvert 10-ar.

Dessuten er vi ikko fornoyd med få registrert familie-enheten bare

ved hver Zolketelling. Data om cbm sar,boûnde familie vil ware av stor



betydning for en reAe analyser av f,eks. flyttinger og dermed etterspør-

selen etter utdanning på forsk elli7e steder cg for arbeidskraft-tilbudet,

særlig for kvinner. Sykeligheten infln d. 	yrker kan være en annen

faktor som kunne ha betydnin Liant a -anc!t for arbeidskraftDrognoser.

2.3 Planlagt r, ersondatare,istrurinçr

For oss vil n viktifT i1settinç. ved Folketellingen 1970 være supp-

lering av den løpende persondLTregistrerin,7. Vi onskcr et bilde av

utdannings- og yrkesstrukturen som kan la seg \mdlikeholde ved løpende regi-

streringer. Like ens håper vi at det i denne telling skal were mulig g

etablere et familiebegrep som kan vedlikeholdes gi ennom de registreringer vi

allerede har på løpende basis.

Regelmessig registrering av individuelle utdanningsdata er en utvid-

else som vi håper a kunne realisere i tilknytning til Folketellingen 1970

forutsatt at vi finner fram til tilfredsstillende registreringssystemer og

far de nødvendige bevilgninger, Grunntanken er at det for hvert enkelt

kurs/klasse skal samles. inn eleviister med fodselsnummer-identifisering så

vel ved kursets begynnelse sem ved dets avslutning. Avbrudd o.l. forutsettes

rapportert lopende.(10). Vi antar at en slik registrering ikke bare vil

komme statistiske formal til gode, men også at den vil hy på en rekke for-

deler for utdanningssystemets administrative organer.

Et stort problem i denne sammenheng er hvordan en skal få gjort fød-

selsnumrene lett tilgjengelig i systemet. pa lang sikt kan losningen ligge

i at numrene påføres alle fødselsattester o; 	På kort sikt er

problemene vanskeligere, og Byrået overveier for tiden de alternativer som

eventuelt kan tenkes.

Systemet praktiseres nå noe modifisert for studenter ved universi-

teter og høgskoler(15). Likeledes registreres data med fødselsnummer for

artianere.

Registrering 	”-ekesak	 e- 	 . Y4vitt 	 ,erke i forbindelse med hver, • 	 • 

telling air et svakt datagrunni.	 ,for estim	 eering v strukturer i modeller som

skal forklare yrkesvalg og tilbud av forskj_llige typer av arbeidskraft.

Flere alternativer for en hyppigere reeistrerirw eksisterer. I dag regi-

streres yrke eller stilling i ferbindelse med de årlige selvangivelser til

likningsmyndighetene, men disse opplysningene 1ir ikke kodet og punchet.

Andre data fra selvangivelsene ;,13nehes med fode)eisnummer og ir grunnlaget

for den årlige registrering av L:Tritektsdata op, vil også kunne gi grunnlag

for vurdering av yrkesaktivitet. KodinF of: punching av yrke for de personer

aom på selvangivels,:,n oppgir annet yrke enn tidlig ere skull:, ikke være noen



uoverkommelig oppgave. Selv om en nepc vil Tunne regne mr(d en detaljert

yrkesspesifikasjon, vil disse data representere et viktig tillegg til de

nåværende detaljerte 10-årlige yrkesdata.

En annen mulighet er yrkc..sregistrering i forbindelse med medlem-

skap etc i syketrygden. Her er forholdene pa grunn av emleggingen foreløpig

mer uklare.

2.4 Noen generelle trekk w., d_persondata

Fra modellbyggerens synsvinkel • -12 det visse generell trekk ved

persondata-arkivenes innhold som kan streke under:

a. Tallet på observasjonssett vil være stort sammenliknet med de rela-

tivt få statistiske standardgrupper en tidligere hadde. Statistisk sett gir

dette grunnlag for en mer presis estimering.

b. Tallet på kjennemerker som direkte og indirekte kan knyttes til den

enkelte person vil i praksis være langt storre enn tallet på kjennemerker

en vil kunne karakterisere en gruppe med. En vil derfor ha større frihet

for a velge ut variable og formulere mer realistiske teorier enn tidligere.

C. 	En rekke begivenheter vil registreres på løpende basis med tids-

angivelse for når de fant sted. Dette gir oss empirisk datamateriale som

berettiger modellbyggeren til å arbeide med modelltyper som betrakter be-

givenheter som realisasjoner av en tidskontinuerlig prosess hvor ikke to

begivenheter kan skje samtidig Denne modelltype cr etter all sannsynlighet

i mange situasjoner en bedre framstilling av virkeligheten enn den tradisjo-

nelle, og gir også hove til arbeide med et mer hensiktsmessig begrepsapparat.

d.	 Vi har nå oppgaver for clan atfrdsmessige enhet, personen, og unngår

derved a måtte gjøre så mano forutsetninger om homogenitet i persongrupper

på grunn av foreliggende statistiske data

o Personmodeller

3.1 Modelltyper

Vi har ikke last anvendelsen av persondataene til noon bestemt modell-

type. Det foregår utnytting av mat€:;riiwt p flere ±ronter. Arbeidet i

Gruppen for personmodeller r imidiertid larakterisert ved at vi tenker oss

at de skal utgjøre on samling av konsistent, matematisk formulerte rela-

sjoner i en stor befolkningsmodoll.

Modellens relasjoner via være av de to v&inlige typer:
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1. Definisjonsrelasjoner som ivareter de nødvendige definisjons-

messige restriksjoner mellom alie. de variable som innføres i

modellene.

2. Strukturreiasjoner som forklarer biologisk, medisinsk, psykolo-

gisk og institusjonelt - betingede forhold mellom de variable.

Hensikten med I ha en slik ûmfattende modell i tankene er i størst

mulig utstrekning å lode innsatsen ret et felles mal. Persondata-arkivenes

særlige struktur har også ledet til at en i s --.or utstrekning arbeider med

tidskontinuerlige Markov-kjedemodeiler med parametre definert som overgangs-

intensiteter av forskjellig slag.

Når en arbeider med aggregerte data for grupper, står en overfor et

valg mellom følgende to alternativer: En kan forutsette at det er den

samlede gruppes atferd en er interessent i. De aggregerte data representerer

da et observasjonsmateriale som ikke legger noen restriksjoner på funksjons-

former for de relasjoner som utgjør den hypotese som det arbeides med. pa
den annen side gir en avkall på A studere sentrale problemer som tilgang,

fordeling og avgang av cnhr som bisgivenhc:ter soin er knyttet til de enkelte

individer. Alternativt kan vi velgo den mer reaiistiske problemstilling og

forutsette at det er individones atferd vi vil studere. Med statistiske

aggregater som eneste observasjonsmateriale, vil imidlertiti den allerede

foretatte aggregering da ofte lege restriksjoner Då utformingen av rela-

sjonene. Med adgang til individuelle personcata vil en imidlertid kunne se

bort fra disse problemer under rJroblomformuleringen.

Den nye modelltype og de detalirike arkiver utfordrer også til utvik-

ling av estimeringsmetodikk som nyttijor seg informasjoner på en mest mulig

effektiv mite. Selv om vi gjør bruk av individuaidata, er vi ikke opptatt av

modeller som forklarer det enkelte navn<Tite. menneskes historie og sannsyn-

lige utvikling. Det er den typiske persun som el- av interesse, og våre model-

ler kan derfor kanskje karakteriseres som makromodeller som nyttiggjør seg

mikrodata under estimeringen.

3.2. Personmodeller under utv1.0'-

En minner om at dette innleuet r beçzrcnset til arbeid med modeller

som gjor bruk av persondata-arkivot. Tidligere er det i Byraet utført en

rekke demografiske og andre analyser av befolkninn som bare unntaksvis er

nevnt her.

Vår demografiske pre ,7neseiricy --iell mirattey.-	 hundre tusen defini-

sjonsrelasjoner dødelighet srelasj on	 fod s srelasj oner og flytterela-



sjoner (4). Den har som siktemil à gi en forklaring på befolkningsutvik-

lingen i ett-grige aldersgrupper fer hvert kjønn i hver av de vel 450 kommu-

ner vi har i Norge. på det navxrende utviklingstrinn er strukturrelasjonene

av tradisjonell og primitiv type.

* Modellen er operativ p& en dataroaskin gjennom to sett av programmer.

Det forste programsettet spesifiserer estimeringen av strukturparametrene

på grunnlag av data fra persondata-erkivene. Det andre omfatter rutinene

for anvendelse av modellen for beregning av befolkningsprou.oser. Det

operative systemet er bygd opp modulært slik at når relasjoner i modellen

endres eller nye føyes til, vil dette kunne ivaretas ved utskifting av av-

grensede rutiner.

Modellen er ikke formelt vesensforskjeliig fra tidligere modeller.

Det som er nytt ved denne er de detaljerte resultater modellen gir, den

mulighet den representerer for bedre utnytting av eksisterende data og dens

hensiktsmessige operative utforming som gir en sterk beredskapstilstand med

hensyn til utkjøring av prognoser.

På et tidligere stadium ble virkningene av spesifikasjonsfeil i

modellen studert (2, 3). Sam ell kan tenke seg er særlig prognoser følsomme

for endringer i de relasjoner som -Aal forklare flyttinger. Relasjonene som

brukes nå, tar hensyn til perf3onlige kjennemerker som alder og kjønn hos

4ytterne. De faktorer som representerer miljø i ut- og innflyttingskommuner

er implisitte og forutsatt uforanderlige over tiden.

Vi har tatt opp arbeid med a forbedre f1N -LL-Ltr2LE_Lsjoi_z_ine både ved g

trekke inn flere personlige faktorer og ved å innføre eksplisitt spesifiserte

miljøfaktorer som kan forandres i samsvar med kommunens struktur (7).

Blant de 2ctorersordir som er sentrale i forklaring av flyt-

tingene regner vi familieforhold, personlig inntekt, utdanning, yrke etc.

Vi mg her anta at det er en vekselvirkning mellom de forskjellige faktorer

og at det kan vare hensiktsmessig g utvikle modeller som forklarer flere

faktorer simultant. Fodseledata og løpeLde registrering gjor det også mulig

å legge opp analyser som en kontinuerlig generasjonsanalyse.

Viktige E.:.±3-torer, som kan påvir flyttetilboyeligheten er

arbeidsforhold, boligsituasjon, utdannirigssituasjon, muligheten for fritids

sysler og økonomiske forhold i innflyttingskommune, etflyttingskommune og i

de resterende kommuner. Det prakt -Leke DroLlem vil i forste rekke vare d

utvikle et hensiktsmessig system for .1<lassifiserin av kommunene etter type.

EtI2Eh222.14E_IL4t3s er e/ •iktig kjennemerke bide på grunn av sin

sosiologiske betydning og som forklarende faktor for blant annet variasjoner



i fruktbarheten (5, 6, 8). EkteskaT)elig status studeres både isolExt og

simultant med fruktbarheten i Markovkjedemodolle -n. 7 utforming av modellene

kan en med det datagrunniag on n har til disposis	 ta omk,T til kvinnens

alder og bosted når en begivenhet observes cg henncs fødselstidspunkt.

Mulighetene vil også were til stede or
	

familiestørrelse

og sammensetning inn i disse modeller t1 	senere tidspunkt. 

le 	 -1Dodelio-hetsanal	 ei'-rser har	 t+1J_ ikke vo2t tatt opp som selvstendig

studieprosjekt i personmodellgrup7en. 

3.3 Videre modellutbyEging

Den videre bygging av personmodeller vil være bestemt av tilgang på

kvalifisert arbeidskraft og av at Dyrdet får de nzdvendige bevilgninger

til videreføring av persondatarcgitrering og arbeid med personmodeller.

Dersom disse betingelser oppfyiles, gir dataarkivene grunnlag for omfattende

modellbygging som uten tvil vil kunne komme samfunnsplanleggingen til gode.

Arbeidet i tiden framover vil stort sett kunne tenkes konsentrert

a. Forbedring av de nåværende relasjoner i prognosemodellen på
,grunnlag av de pasaenclo spesialstudier.

b. Utviding av modellen til å omfatte relasjoner som forklarer

ekteskapeliF status,

c. Utviding av modellen til ì omfatte relasjoner som forklarer

etterspørsel etter utdanLing.

d. Utviding av modellen til å omfatte relasjoner som forklarer

tilbudet av arboidskraft,

Når det gjelder de to forste punkter er forarbeidene allerede

omtalt, og vi skal her nøye oss med å sid fast at det er av stor betydning

ikke minst for forklaring av tilbudet av arbeidskraft å fi spesifisert

ekteskapelig status. Vi nytter betcgnelsene 'Tetterspørsel etter utdanning"

og "tilbudet av arbeidskraft" for a understreke at vi her vil studere dette

fra elevens eller arbeidstakc!rens synsvinkel. Mer presist ville det imidler-

tid være å si at det er forklaringer pL A,, ,npnadd utdanning og ''sysselsatt

arbeidskraft" relasjonene vil gi.

Første steg i utviding av modellen mc:d sikte på â forklare etter-

sporselen etter utdanning vii bli	 inn -Fore enkle tradisjonelle utdannings---...

relasjoner som bygger på koeffisienter for utdanningstilbøyelighet og som

svarer til spesifikasjononei bç -2fciknin.7smodilen, dvs. relasjoner som ut-

trykker tilboyeligheten for å sokc utdr.ning av forskjellig slag etter alder,



kjønn og tidligere utdanningsniv ì for de enl lt;:. 7ewTrafiske områder. (D1.1KC

koeffisienter har vart tailfstet tidliq,,:re, men ikke md den spesifikasjon

det her er tale om. Vireizner med at Fo1ktc1iincen vii c, 1; det nødven-

dige datagrunnlag.

Med utgangspunkt i on 10pcinde	 av uIdan1-11n-,7, vil vi kunne

ta opp utdanningsanalyser pi t od1LruTIn1a. om strt sett svarer til det    s

som tidligere er antydt i forloindels Ted demw,r ,z2.fi. :robiomcztiiiinger.

Etterspørsel ettc:,:r utdanninp, kan tenkes forklart w! ,,1 in,Hviduelle faktorer

som alder, kjønn, ekteskaneli status, tdligere utdanning, fødselsdato, ved

familiemilj0faktorer som familiestørrese 	 sammenson, familieinntekt,

foreldres yrke og utdanning o , 	karakterisert ved

arbeidskraftsituasjonen, økonomi 	 ut.danningstirl=uci i bostedskommunen

sammenholdt med landet forovrip,

Spesialanalyser etter disse linjer antar vi vil	 grunnlag for a

erstatte de primitive utdanninr - soffisinteno med mor maningsfylte og

stabile utdanningsrelasjoner i befulkni-,asmcd=on.

For tilbudet av ar!--:» , 1/4-:,ef:- vil 'L'ramstotanc bli tilsvarende.

første omgang vil vi søke å ctablcre eokle relasier med tilbudstilbøyelig-

heter for de forskjellige grupper cly 	 kjønn, 117(1Pnning og ekteskapelig

status. Sammenliknet med det som tidli7ere er	 av 3yrzdet (9), vil

persondataarkivot s, fremt en cr)pnlir å	 en hv2piFere registrering av yrkes-

endringer, gi grunnlag for en differensinring i acre grupier.

På samme	 som for utdannirw- er miilsottingen a sokeof, erstatte

disse enklere reiasjcz,er ned 7mdre utviklet 7jennom spesialstudier. Vi håper

at disse vil gi bedre forklarilwel-	 arbeidskraftens variasioner ved hjelp

av de personlige kiennemerker W de 71iljfaktorer som kan knyttes til den

enkelte arbeidstaker Dot vil her være viktig A utvikle relasjoner som ikke

bare gir en forklaring på hvilke faktorer som er avgjørende for om en person

tilbys arbeidskraft eller ikke, mer.	 (71Y, uttrykk for hvor meget som tilbys

under forskjellige forhold.

Både utdannings- og arbeidskrftrelasjonene planlegges bygd inn i

det operasjonelle systemet slik at 7,:rcgnoser for utdanningsbehov og arbeids-

krafttilbud kan lages på tLisvarende mdtG som de demografiske prognosene.

Etter hvert 3.om ekr:;cp-,ne T.n]llaktorer trekkes inn i relasjonene, vil modellen

gi resultater som har et prog v å were proroer som er betinget av de

eksplisitte forutsetninger	 7-jores om utviklingen av forhold som ikke

omfattes av modellen, f.eks, den framtidige utviklino, på arbeidsmarkedet, de

økonomiske konjunkturer og utbyging av utdanningssystemet. Dette vil kreve

at befolkningsmodellen ma være hcmpatihel med blant annet våre økonomiske

• it



modeller slik at vi skal kunne 	konsistent:	 prognoser på

de forskjellige områder.

Når Byrået, til tross frr let utmerkede arheid som utføres av andre

institusjoner i Norge med hensyn til analvsel- av utdannings- og arheidskraft-

problemer, tar sikte r å ta c;)T) utdannings- og arbeidskraftmodeller på sitt

program, er del: fordi vi er :ivcrbev*:;t )Tr
	

inf=asjonsmasse som bygges

opp i persondata-arkiven er uten sidf, stykk. P. grunn av de restriksjoner

som konfidensiell behandling av prsondata p 1ep,T7er Byrået, kan en effektiv

utnytting av denne informasjcnskapilal hare fc)rega i Byrået.

Henvisninc;,r

Nedenfor er det gitt en 0, 1 henvisninger til arbeider utfort i Byrået

med tilknytning til persondata-arkiver oc 	 En stor del av de

opplistede arbeider er arbeidsnotater som ikke er alminnelig tilgjengelig.

Dersom seminardeltakerne er interssEL:rt i enate av dissa notater, vil de i

de fleste tilfelle kunne skaffes for personlig bruk ved henvendelse til
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