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Lag konkrete mål for hver variabel, og dermed unngå: 

- Variabler som er ønsket, men mangler  
- Variabler som ikke er i bruk 
- Variabler som ikke kan brukes 

Kilde: the Manga Guide to Statistics  av Shin Takahashi 



Må vite,  
ikke «fint å vite»! 



Hvordan måle?  

• Unngå kategorisering av kontinuerlige tallverdier 

18-24 år, 25-31 år, 32-38 år…    

• Tenk på formuleringen til kategoriene i spørreskjema 
      - Obs! Kan ikke endre validerte skjema uten tillatelse! 

Ikke riktig; Noen ganger riktig; Riktig 

• Ikke bare behandla/oppsummerte tall 

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com 



Datoer 

YYYY-MM-DD 

(men DD.MM.YYYY er også greit) 

Ha en datovariabel for alle utfylte skjema! 

04.05.17 1917 eller 2017? 



Variabelnavn 

Ingen spesialtegn !@» #.%-&$,=* 

Ingen Æ/Ø/Å eller greske bokstaver µ/π/β 

Hva gjenstår?: Aa-Zz, 0-9,  _ 

…men variabelnavnet kan ikke starte med et tall 

Illustrasjonsfoto:  
www.colourbox.com 



Variabelnavn 

skille_med_understrek 
  
                   
 
SkilleMedStoreBokstaver 

Anbefaler små bokstaver med «_» som skilletegn 

IsIllicitIgloo vs is_illicit_igloo 

Illustrasjonsfoto:  
www.colourbox.com 



Variabelnavn 

Kjært barn har mange navn 

Skal helst være intuitive 

antall_ibux at_ib vs. 

Illustrasjonsfoto:  
www.colourbox.com 





Vær konsekvent! 

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com 



Kodebok (variabeloversikt) 

• Skjema 

• Variabeltype 

• Navnet slik det er i datadumpen 

• Minimum og maksimumsgrense 

• «Myk» minimum og maksimumsgrense 

• Forklaring 

• Koder på kategoriske variabler (0 = nei, 1 = ja) 

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com 

• Dato/versjon for variabelen 

• Enhet 



Kodebok (variabeloversikt) 

Kodebok må samsvare med datadump! 

Ikke bare en oversikt: 

• Navn på kategorier 

• Kvalitetssikre at variablene har rett variabeltype 

• Hva betyr kodene 0 og 1 (kvinne og mann?) 

• Kvalitetssjekk 

• Informasjon om variablene 

• Hvilke kategorier er mulig? 

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com 

• Finne naturlig rekkefølge på kategorier 



Komplette data! 

• Effektiviser registrering 

• Validert skjema? Vær oppmerksom på spesialtilfeller og følg retningslinjene 

• Gjør variabler obligatoriske! 

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com 

• Ingen fritekstfelt (med få unntak) 



Finne opp hjulet på nytt? 

Variabelbiblioteket 

Volven 

Arketyper 

https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/velko
mmen-til-variabelbiblioteket  

http://arketyper.no/ckm/  

https://volven.no/  

http://kreg.kodemakeriet.no/Default.cshtml  

Variabler i nasjonale registre 
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Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com 


