
Riktig velkommen til deg som leser dette:   
Du har mest sannsynlig tenkt å ta en mastergrad ved BIAS. Her kan du lese litt om masteroppgaver 

du kan velge dersom jeg skal være veilederen din.  

Jeg har en svært anvendt profil, med bakgrunn fra medisinsk forskning på Rikshospitalet.  

Tar du en oppgave hos meg, vil det alltid være med utgangspunkt i en anvendelse, altså et problem vi 

håper å løse med statistisk analyse. De neste sidene viser prosjekter som kan være aktuelle. Som du 

vil se, innebærer de fleste prosjektene samarbeid med andre forskere eller forskergrupper, enten 

ved NMBU eller eksternt.  

Hvis du har egne ideer, er det bare å ta kontakt for å diskutere dem også.  

OBS: Jeg har forskningstermin H23/V24, og det betyr at jeg ikke har mulighet til å inngå avtaler 

med nye masterstudenter før det ordinære opptaket er over i juni/juli 2024.  

Ta kontakt i august 2024 dersom du ønsker en masteroppgave med meg som veileder.  

Hvis noen av de skisserte masteroppgavene skulle være aktuelle før den tid, er det mulig å ta 

kontakt for å høre om en av mine BIAS-kolleger kan bistå i stedet for meg.  

 

Analysere datasett fra Institutt for musikkvitenskap ved UiO:  

Master project in applied statistics: How do people move to music? 
Kathrine Frey Frøslie 

People's dance movements are as different as the people themselves. But do people move 

differently to different types of music? If so, how? A dataset recorded in a movement laboratory at 

the University of Oslo's Department of Musicology contains time series of 39 people's movements, 

and craves attention from a statistician with some programming skills. Is that person you? 

         

  

 

  



Analyse av slettsnokdata, samarbeid med Naturmuseum og botanisk 

hage, UiA, i Kristiansand, ved Pål Sørensen og Beate Strøm Johansen.  
 

Forslag til MASTEROPPGAVER i STATISTIKK Nmbu, Ås 

Statistiske problemstillinger knyttet til nasjonal slettsnokforskning 

 

SLETTSNOK (Coronella austriaca) er Norges sjeldneste slange, og den eneste reptilarten 

som er på Rødlista over truete og sårbare arter. Det foregår innsamling av forskningsdata 

på slettsnok fra 3 hovedregioner i Norge; Kristiansand, Oslo/Akershus, Moss. Disse 

regionene representerer den sørligste, nordligste og østligste utbredelsen av arten i 

landet, og vi er interessert i å finne ut om det forekommer geografiske variasjoner, 

kjønnsforskjeller, samt arvelighet. Datamaterialet består av 943 individer fra perioden 

1982-2020. Etter feltsesongen 2021 vil materialet bestå av nærmere 1000 individer.  

 

Problemstilling 1: Forekomst av nakkestriper hos slettsnok i Norge 

Slettsnoken har en karakteristisk, mørk hodeflekk som har gitt grunnlaget for artens 

vitenskapelige slektsnavn, Coronella, som betyr liten krone. Mange individer har en eller to 

utløpere ut fra hodeflekken, disse utløperne kaller vi nakkestriper.  

Mønsteret som nakkeflekkene danner, er spesielt for det enkelte individ. Sammen med 

variasjoner i skjellkledningen på hodet kan dette brukes til sikker identifisering av 

slettsnokindivider.  

Fra Oslo-området er det undersøkt 38 ungekull fra kjente mødre, og disse er samlet i fra 8 

ulike isolerte bestander. Vi ønsker å finne ut om nakkestriper er arvelig hvis mor har 

nakkestriper. NB! Noen av hunnene er representert ved flere kull. Hvilken betydning har det 

at enkelthunner er representert flere ganger? 

-Forskjell i forekomst av nakkestriper mellom regioner, lokaliteter og kjønn. Eventuelt også 

mellom adulte og juvenile individer. 



-Forskjell i forekomst av ulike typer nakkestripe (begge, høyre, venstre, ingen) 

-Analysere arvelighet av nakkestripe for ungekull med kjent mor. 

-Vurdere datasettenes størrelse og anvendbarhet i den statistiske behandlingen. Hvilken 

betydning har ulik størrelse på datasettene? 

 -Vurdere signifikans i de ulike sammenlikningene. 

-På hvilken måte har «bakgrunnssituasjonen», forekomsten av nakkestriper på lokaliteten 

hunnen hører til, betydning for beregningen? 

-Mens data fra Kristiansand- og Østfold-regionen er innsamlet i løpet av få år, er data fra 

Oslofjord-regionen innsamlet gjennom en periode på nesten 40 år. Dataene fra Kristiansand 

og Østfold gir derfor et «øyeblikksbilde» av samtidige individer, mens dette ikke gjelder for 

Oslofjord-regionen. Forekomsten av nakkestriper kan da ha endret seg over tid, avhengig av 

hvilke individer som til enhver tid har befolket lokalitetene. Har dette noen betydning for 

behandlingen av dataene? 

 

Problemstilling 2: Forekomst av «anomalier» hos slettsnok i Norge 

Individer av slanger innen samme art kan ha ulikt antall ryggvirvler 

og halevirvler. Skjellkledningen på kroppen har ofte sammenheng 

med ryggvirvlene inni kroppen. Iblant kan slanger ha ekstra halve 

skjell (=anomalier), og hvis dette er knyttet til en deformitet i 

ryggsøylen så kan det påvirke slangens bevegelighet – og dermed 

evnen til overlevelse og reproduksjon. Vi har samlet inn data på 

anomalier ved kloakkåpningen i det samme datasettet med 943 

slettsnokindivider. I tillegg har vi samlet inn data på anomalier i 

leppeskjellene på slettsnokens hode, men dette er et mer 

begrenset datamateriale. Etter feltsesongen 2021 vil vi ha samlet 

inn et mer omfattende materiale på leppe-anomalier.  

Spørsmålene vi ønsker svar på er de samme som nevnt over med 

nakkestripene: geografiske forskjeller, kjønnsforskjeller, arvelighet 

i ungekull-materialet.  

 

Problemstilling 3: Slange-plater og herptilkartlegging 

I feltsesongen 2019 ble det gjort en bacheloroppgave i biologi i Kristiansand, som var 2-delt: 

A) Undersøkelse av reptiler under 30 slangeplater + 3 temperaturmålinger + lysmålinger. 

B) Visuell kartlegging av herptilarter fra vår til høst: artsfunn, dato, klokkeslett, antall timer i 

felt. Det var 6 personer som drev med kartlegging av amfibier og reptiler (=herptiler) i 2019 

på dette stedet. Det ble derfor mange timer i felt og samlet inn mye data. 

For å kunne publisere dette materialet, trengs statistiske analyser. 



 

Til masterstudenter i statistikk: Du/dere er selvfølgelig hjertelig velkommen til å bli med på 

slettsnok-feltarbeid, men det er ikke nødvendig fordi alt datamaterialet foreligger i ferdige 

excelfiler. Det foregår feltarbeid i Moss, Oslo-området, og Kristiansand. Pål Sørensen har tatt 

masteroppgave på slettsnok ved Nmbu, og han bor på Nesodden. Pål har forsket på 

slettsnok siden 1982, er i dag pensjonist, og jobber med å publisere slettsnokmateriale. 

Kontaktinfo Pål:  Epost: pal_sor@hotmail.com,  mobiltlf: 91551426. 

Beate Strøm Johansen er zoolog/etolog fra UiO+NTNU, og er ansatt som forsker ved 

Naturmuseum og botanisk hage, UiA, i Kristiansand, der hun driver slettsnokforskning.  

Kontaktinfo Beate: Epost: beate.johansen@uia.no,  mobiltlf: 93218653, www.naturmuseum.no 

 

Vi ønsker selvsagt at eventuelle studenter og forskere i statistikk som får arbeide med 

slettsnokmaterialet, blir medforfatter på publikasjonene sammen med Pål Sørensen og 

Beate Strøm Johansen.  
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Folkehelseinsitituttet: Master projects in applied statistics, in 

collaboration with the Norwegian Institute of Public Health: Flu 

modelling 
Ida Laake (ida.laake@fhi.no) and Kathrine Frey Frøslie (internal NMBU supervisor) 

An example from a previous master project. Other projects are available.  
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Statistisk sentralbyrå (SSB): Master projects in applied statistics, in 

collaboration with the Statistics Norway  
Kathrine Frey Frøslie (internal NMBU supervisor) 

Statistics Norway is the provider of all official statistics in Norway. Several projects are available from 

SSB’s Department for methodology and data collection. Many of them calls for students with an 

interest in programming:  

- Automatisering av koding ved hjelp av maskinlæring  

o Yrkeskoding i AKU  

o Koding av varer  

- Big data: sales and financial transactions  

o Classify purchases in financial transaction data by machine learning  

o Statistical analysis of financial transaction, grocery sales, and household data  

- Paradata som kvalitetsmål og til bruk i administrasjon av datainnsamlingen  

- Imputering av boliglånsrente  

- Kvalitet og kontroll av registerdata  

- Usikkerhet i statistikk basert på registerdata  

- Frafall  

You will find an elaboration of each project below.  

 

  



Forslag til masteroppgaver, 2021–22 
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Automatisk klassifisering ved hjelp av maskinlæring 
Både Arbeidskraftundersøkelsen, Forbruksundersøkelsen og Tidsbruksundersøkelsen inneholder 

store klassifiseringsjobber som vi ønsker å automatisere i tiden som kommer. 

Arbeidskraftundersøkelsen når det gjelder klassifisering av yrke, Forbruksundersøkelsen når det 

gjelder klassifisering av innkjøpte varer, og Tidsbruksundersøkelsen når det gjelder klassifisering 

gjøremål og aktiviteter. Tidligere har dette vært løst ved at åpne svar fra respondentene har blitt 

klassifisert og deretter kodet manuelt. Med ny teknologi og mer begrensede budsjett bør dette i 

større grad automatiseres. 

Yrkeskoding i AKU 

Bakgrunn 
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er en av SSBs største personundersøkelser med 24 000 personer 

invitert til å delta hvert kvartal. Formålet med AKU er å gi informasjon om utviklingen i sysselsetting 

og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet. For å kunne gi 

gode tall om forskjellige grupper, spør SSB deltakere som er sysselsatte om blant annet yrke. Dette 

blir registrert i spørreskjema-systemet som fritekst. Deretter er det noen enkle automatiske rutiner 

som omkoder dette feltet til standard yrkesklassifisering. Disse rutinene er dessverre ikke særlig 

gode, og det er mye som da må gjøres manuelt. 

Forslag til oppgave 
Å teste forskjellige tekstanalyse-algoritmer for å finne en bedre måte å automatisere klassifisering av 

yrke. Hvor mye kan vi klassifisere automatisk, og hva bør gjøres manuelt (om noe)? Siden dette er en 

stor og regelmessig undersøkelse, har SSB mye testdata som kan brukes. I tillegg samler SSB inn nye 

data hvert kvartal som kan brukes til validering. Eventuelt kan EU-SILC-data også være aktuelt.1 

Koding av varer 

Bakgrunn 
Det er ønskelig å utvikle automatisk vareklassifisering for Forbruksundersøkelsen. Opplegget for 

datainnsamling er ikke avklart ennå, men det er sannsynlig at det vil bli tilgang til både skannede 

kvitteringer med tekst og manuelt innskreven tekst med varenavn og andre detaljer om kjøpet. Disse 

opplysningene skal så kobles til det europeiske vareklassifiseringssystemet COICOP.2 Navnet på 

COICOP-kodene kan ikke benyttes direkte som søkeord for respondentene, fordi de er for tekniske og 

for forskjellige fra hva respondentene vil kalle varene. 

Forslag til oppgave 

• Et problem er å finne COICOP-gruppen (på nivå av underklasser) som tilsvarer hvert element i 
dagligvarekilden. COICOP gir en detaljert oversikt over mattyper. For hver matvare som vises i 
dagligvaredataene, er det lange og korte navn i datasettet som kan brukes til å bestemme 
COICOP-gruppen. For de fleste matvarer er det også mange andre variabler knyttet til produktet 
tilgjengelig, inkludert ingrediensinformasjon, som i tillegg kan brukes som funksjoner i en 
læringsalgoritme. SSB har noen opplæringsdata tilgjengelig for læring av COICOP-grupper. Dette 
problemet vil innebære klassifisering med et høyt dimensjonalt inngangs- og utgangsrom, og 
mange muligheter for metoder. 

• Komparative sammenligning av kvaliteten på koding til COICOP fra 1) skanner-data vs. 2) fra 
manuell registering og vs. transaksjonsdata.  

 
1 EU-SILC er forkortelse for «EU statistics on income and living conditions». 
2 COICOP er forkortelse for «Classification of individual consumption by purpose». 



Big data: sales and financial transactions 
Statistics Norway is invested in exploring and implementing the use of new, unconventional data 

sources for producing statistics. Innovasjonsmiljøet (IM) was a lab set up within SSB for this purpose, 

and under its umbrella, several massive datasets have become available to SSB that are being used 

across various divisions to develop new production methods. These datasets include financial 

transaction data and sales data from scanners at grocery stores, and SSB is working on using them to 

produce statistics on household expenditure, CPI, retail sales, and nutrition. Master’s projects 

proposed in connection to IM would both give considerable experience on big data methods, 

including parallel cluster programming in PySpark on a cloud platform. 

 

The below described Master’s projects, and the production projects they would complement, 

depend on the availability of financial transaction data from NETS that is scheduled to arrive at SSB in 

summer 2020. Alternatively, a newer data source (DSOP) could be used which is preferable in various 

ways to NETS, but is not yet available nor of sufficient quality. There is still some uncertainty as to 

when either data source will arrive. 

Classify purchases in financial transaction data by machine learning 

Forslag til oppgave 
There are several machine learning problems involving these data sources that need to be tackled for 

producing statistics across several of the areas mentioned. COICOP classification is mentioned in 

Section 0. A second problem is to classify purchases in the financial transaction data by type (i.e. 

food, gasoline, sporting good), based on the amount and time of the purchase. The financial 

transaction data (FTD) only identifies the payee for a purchase by the legal unit, which can consist of 

multiple stores possibly selling different types of goods. It is important for the household expenditure 

and CPI statistics to have a good estimate of how the purchases in the FTD break down into different 

product types. The amount and time of purchase can be used to learn the product type; for instance, 

at gas stations, gas purchases typically have a considerably larger sales amount than food purchases. 

Part of this machine learning problem is to explore and identify for what types of businesses it is 

possible to classify the purchase type with some accuracy. 

Statistical analysis of financial transaction, grocery sales, and household data 

Forslag til oppgave 
There is a large need for various lines of statistical analysis involving these data sources. A Master’s 

project could especially support the analysis for piloting the use of new data sources for and 

implementing the next Forbruksundersøkelsen (currently planned for 2022). Another important area 

is in kosthold statistics. This project would involve several skills: connecting several large datasets 

(grocery receipts, financial transactions, tax records), exploratory data analysis, writing programs for 

analysis, working with strata, discovering interesting patterns, and presenting results as tables and 

visualizations. Some of the key analysis needs are to find the expenditures in different product 

classes broken down by household characteristics; to find the percent of purchases made by debit 

card in particular food classes from receipt and FTD; and to find the percent of purchases made by 

debit card in various types of stores or business areas from retail sales and FTD. 



Paradata som kvalitetsmål og til bruk i administrasjon av 

datainnsamlingen 
Bakgrunn 
Ved datainnsamling via telefon- og/eller web-intervju lagres store mengder digital informasjon om 

selve gjennomføringen. Dette er bl.a. kontakt med intervjuobjektet, når intervjuet ble gjennomført, 

intervjulengde, andeler ubesvart og vet ikke. Dersom datainnsamlingen skjer på web: hvilken 

plattform og skjermstørrelse, klikkatferd som besøk på sider/element, tid mellom klikk, endring av 

avgitt svar, skrolling osv. Slike data kaller vi prosess- eller paradata. De benyttes i administrasjonen av 

datainnsamlingen til å bearbeide utvalget for å oppnå så god svarprosent som mulig, og i 

etterkontrollen av datafangsten for å evaluere datakvaliteten. 

 

Fra telefonundersøkelser har vi lang tradisjon for å bruke opplysninger om kontakt, intervjulengde og 

svar avgitt, mens vi i webundersøkelser hovedsakelig har brukt klikkatferd til dette formålet. Det 

jobbes med å tilrettelegge et standardisert opplegg for bruk av slike tall både under selve 

gjennomføringen av datainnsamlingen og i arbeidet med etterkontrollen av dataene. Da datatilfanget 

av klikkatferd er omfattende og hver undersøkelse og spørreskjema unik, er det krevende å 

tilrettelegge for generiske måltall til disse formålene. 

Forslag til oppgave 
Se på ulike måltall basert på klikkatferd 

• som kvalitetsmål på tvers av undersøkelser/spørreskjema i evalueringen av offisiell statistikk.  

• til å utvikle/korrigere datainnsamlingen. Dette kan f.eks. være å se på grenseverdier på atferd det 
bør settes opp varsel på til datafangst som utløser ulike aktiviteter som kontakt eller oppfølging 
med respondent, endring av spørreskjema eller at respondent tas ut av undersøkelsen. Dette er 
aktiviteter som skal bidra til god datafangst med høy svarprosent og høy kvalitet. Et spesielt 
fokus kan rette seg mot personundersøkelser som oftere og oftere administreres som mixed 
mode, dvs. at survey data for et spørreskjema samles inn via både telefon og web-intervju (som i 
AKU?), eller som multimode hvor en undersøkelse består av flere datainnsamlingsinstrument, 
som f.eks. et bakgrunnsskjema og en dagbok (som i Forbruks- og Tidsbruksundersøkelsen). I disse 
tilfellene er administrasjonen av datainnsamlingen kompleks og gode måltall å styre etter er 
derfor avgjørende. Spørsmålet er om måltall fra klikkatferd kan legges til eksisterende mål fra 
telefonintervju og bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på vår kontakt med respondentene 
og dermed også på dataene våre. 

Imputering av boliglånsrente 
Bakgrunn 
SSB gjennomfører årlig undersøkelsen EU-SILC. Undersøkelsen kartlegger en rekke ulike 

levekårsforhold og brukes til offisiell statistikk i Norge og i EU. En av variablene som undersøkes er 

hvilken boliglånsrente befolkningen har. Datainnsamlingen gjennomføres som en telefonsurvey i et 

representativt utvalg av befolkningens husholdninger. Spørsmålene om boliglån og hva renten er på 

lånet/lånene stilles til den i husholdningen som har ansvar eller delansvar for husholdningens 

boligøkonomi. Tidligere undersøkelser har vist at en høy andel ikke kan svare nøyaktig på spørsmålet; 

de kan ikke huske eller vet ikke hva renten er. Det vil si at dataene vi får er upresise, og at å spørre 

om dette øker respondentens byrde unødvendig. Imidlertid er dette en variabel SSB er/blir pålagt av 

Eurostat å levere. 



Forslag til oppgave 
SSB imputerer en rekke registeropplysninger i dag på enhetsnivå (eller mikronivå). Dette er noe 

Eurostat oppmuntrer til, både av hensyn til datakvalitet og responsbyrde. Imputering av makrodata 

er imidlertid ikke ansett som ønskelig. På grunn av den store usikkerheten rundt surveydata for 

boliglånsrente lurer vi likevel om det er mulig å imputere boliglånsrenten i EU-SILC-skjema og slutte å 

spørre respondentene ved å sammenligne survey-data på boligrente fra de største bankenes 

nettsteder og vektet snitt. Hvor godt treffer vi da, sammenlignet med hva respondentene oppgir? 

Kvalitet og kontroll av registerdata 
Bakgrunn 
SSB publiserer mange statistikker basert på registerdata. Disse er ofte på en skala (av et omfang?) 

hvor det ikke er mulig/ønskelig å sjekke alle individsvarene. Men samtidig er det viktig å sjekke 

kvaliteten på data. Det finnes mange kvalitetsindikatorer for registerdata, men det er ikke alltid lett å 

vite hvilke som er viktigst å bruke og på hvilket nivå de skal ses på. Eksempler på registerbasert 

statistikk er sysselsetting, antall arbeidsforhold og lønn basert på A-ordningens data. Dette skal snart 

publiseres på en månedlig basis. Det er mye editering og sjekk av data som kommer inn, også på en 

månedlig frekvens, og mye er sjekket manuelt.  

 

SSB ønsker å produsere relevante tall som produseres så fort som mulig. Da trenger vi mest mulig 

automatiske kontroll og sjekking av data. Per i dag, bruker Seksjon for arbeidsmarked mye tid til 

manuell sjekk av registerdata som brukes til statistikk om sysselsetting og lønn. Vi tror at utvikling og 

implementering av kvalitetsindikatorer kan bidra til å redusere manuelle timer som brukes til dette. 

Forslag til oppgave 

• Jobbe med å finne ut hvilke kvalitetsindikatorer som er relevante for denne statistikken. 

• Analysere hvor stor påvirkning editering har på endelig statistikken. Kan dagens løsninger 
erstattes med bedre alternativer for identifisering av hva som må underlegges menneskelig 
skjønn? 

• Automatisering og rekkefølge i produksjonsprosess er relevante? Vurdere om vi kan predikere 
hvilke enheter eller grupper av enheter (virksomhet eller foretak) som bør vurderes manuelt og 
hvilke som kanskje kan imputeres automatisk. Et tilleggsspørsmål er å vurdere hvor mye historikk 
som bør benyttes for å identifisere mangler/feil. 

Usikkerhet i statistikk basert på registerdata 
Bakgrunn 
I SSB har vi mye erfaring om beregning og formidling av utvalgsusikkerhet. Men per i dag publiserer 

SSB flere og flere statistikker basert på registerdata som ikke har utvalgsusikkerhet knyttet til seg. 

Men det er fortsatt en usikkerhet i tallene pga. underdekning i register, frafall og målefeil. 

Dataediteringsprosessen (som skjer etter datafangst) har et mål om å justere tallene for å rette opp 

noen av disse feilene, men vi har ingen god teori eller praksis som sier noe om hvor stor påvirkning 

disse prosessene har på tallene og hvor usikre tallene – både for nivå og endring – blir til slutt.  

 

SSB ønsker å kunne formidle hvor sikre tallene baserte på registerdata er. Dette er både til intern og 

ekstern bruk. Et godt eksempel på data som kan brukes til dette arbeidet er SSBs registerbaserte lønn 



og sysselsetting fra A-ordningen. Dette er et månedlig oppdatert register med grundige 

editeringsprosesser. 

Forslag til oppgave 

• En mulig oppgave kan være en analyse av underdekning i registerdata. Fører underdekning til 
bias i statistikk, hvor stor er den, eller er det mer tilfeldig? Hvordan kan vi estimere dette og 
usikkerheten knyttet til det. Mark and recapture er en aktuell statistisk teknikk som baserer seg 
på kobling av forskjellige datakilder. Zhang har jobbet på dette området og kan muligens være 
lurt å koble inn om han har tid. 

• Analysere usikkerheten knyttet til dataediteringsprosessen. Mark Van Der Loo (Statistics 
Netherlands – CBS) har jobbet med og skrevet litt om dette. Han analyserte usikkerheten ved 
bootstrap sampling av hele editeringsprosessen. Kan vi gjøre noen lignende på A-ordningens 
data? Hvordan påvirker valg av editeringsmetode og input-parametere tallene (model selection 
uncertainty). Hvordan skal vi formidle usikkerheten i tallene. Se på imputeringsprosessen (f.eks. i 
antall arbeidstimer/stillingsprosent) og vurdere usikkerheten i denne prosessen. 

• Se på usikkerhet med et total survey error (TSE)-perspektiv. Se publiserte arbeid fra Anders 
Holmberg om dette temaet. Identifisere og analysere de forskjellige feil i A-ordningen og se på 
forskjellige måte å kombinere disse. Analysere over tid om kvalitet forbedres. Hvilket område har 
størst usikkerhet knyttet til seg, og hvilket gir det størst gevinst å gjøre noen med? I dag 
publiserer vi ikke tall på lønn for celler som har mindre enn 100 observasjoner. Er disse tallene de 
mest usikre mht. til TSE, eller er det andre kriteria vi bør fokusere på. 

• Studere hvordan SSB kan formidle usikkerheten til disse tallene og hvordan det fortolkes. Per i 
dag rundes SSBs tall i lønnsstatistikken av til nærmeste 10 kr. Hvordan tolkes dette av brukerne 
og gjenspeiler det usikkerheten som er faktisk knyttet til disse tallene? Vurdere andre måter å 
fremstille usikkerhet (f.eks. med intervall). Muligvis kjøre noen undersøkelser for å se hvordan 
forskjellige måter å fremstille dette på fortolkes av brukerne. 
 

 


