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Utvecklingen av tonvalsinsamling för socialbidragsstatistiken har skett inom ramen 
för TDE-projektet (Touch Tone Data Entry) vid U-avdelningens funktion för 
produktionsteknisk utveckling (PTU). Christina Johansson, V/SOC, tog initiativet 
till att Socialbidragsstatistiken skulle bli en pilotprodukt i TDE-projektet och fick 
ansvaret för ledningen av arbetet med utformning och integrering av 
tonvalsinsamlingsförfarandet i socialbidragsstatistikens produktionsprocess. 
Ingemar Nederman, Mittsystem AB, har svarat för systemutveckling, 
programmering och drift av applikationen. Det övergripande samordningsansvaret 
för PTU-projekten har Evert Blom, U-avdelningen. 
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TONVALSINSAMLING I SOCIALBIDRAGSSTATISTIKEN 

1 SAMMANFATTNING 

Föreliggande rapport beskriver tonvalsinsamling i kvartalsstatistiken över utbetalt 
socialbidrag, samt uppläggningen och erfarenheterna av det fullskaleprov som 
utfördes på insamlingen för fjärde kvartalet 1993. Av landets 286 kommuner 
använde 46 % (132) den nya insamlingstekniken. Med resultaten från det utförda 
provet och de därpå grundade kostnadskalkylerna som underlag beslöts att införa 
tonvalsinsamling i statistiken över utbetalt socialbidrag från och med första 
kvartalet 1994. Då ökade andelen tonvalssvar till 54 %. Samtidigt beslöts att 
automatisera produktionsprocessen ytterligare genom automatisk inläggning av 
registrerade data direkt in i tabellfilerna, en process som kommer att tas i bruk 
från och med insamlingen avseende andra kvartalet 1994. Detta leder till en ur 
kvalitetskontrollsynpunkt säkrare process till något lägre driftskostnader. 
Dessutom ger det nya systemet betydligt mer information om insamlingsprocessen 
och utgör därmed en potential för ytterligare rationaliseringar. 

Rapportens centrala frågor är datakvalitet, service åt uppgiftslämnarna och 
rationell datainsamlings- och produktionsprocess. Redovisningen av provet har sin 
tyngdpunkt på aspekterna om tekniken fungerar, om uppgiftslämnarna i ökande 
omfattning kan och vill utnyttja tekniken och om bättre kvalitetskontroll kan 
erhållas till i varje fall inte högre driftskostnader än det gamla systemet. De 
beslutade förändringarna innebär att man tar ett stort steg mot en helautomatiserad 
insamlings- och produktionsprocess. Ett sådant system skulle bl. a. bestå av 
automatisk faxning av datortryckta blanketter och påminnelser, datoriserad 
inläggning av de uppgifter som uppgiftslämnaren har registrerat och verifierat 
Gegaliserat), omedelbar återrapportering till uppgiftslämnaren om vilka data om 
kommunen som kommer att publiceras, registrering av alla moment i hela 
processen för sammanställningar i produktionsstatistik och för uppgiftslämnaren 
en bekväm process för rapportering av alla förändringar i bakgrundsdata (namn, 
adress, telefonnummer, faxnummer m.m.). I denna statistik är kraven på hög 
datakvalitet i enskilda siffror av vitalt intresse för både uppgiftslämnare och SCB. 
Detta tillgodoses här så långt det överhuvudtaget är möjligt med tonvalsinsamling, 
samtidigt som en hög servicenivå gentemot uppgiftslämnarna hålls i form av bl.a. 
återrapportering och omedelbar granskning. Registreringsfel, orimliga 
rapporteringar och återkontakter med uppgiftslämnarna torde kunna elimineras 
med denna insamlingsmetod (se Weeks 1992). 

Beskrivning av den använda tonvalsinsamlingstekniken inklusive hård- och 
mjukvara ges i Lindström och Nilsson (1994). ADB-tekniska beskrivningar av 
applikationen ges i Nederman (1994a och b). 

Utvecklingen av tonvalsinsamling för socialbidragsstatistiken har skett inom 
ramen för TDE-projektet (Touch Tone Data Entry), vid U-avdelningens funktion 
för produktionsteknisk utveckling (PTU). Christina Johansson, V/SOC, tog 
initiativet till att Socialbidragsstatistiken skulle bli en pilotprodukt i TDE-projektet 
och fick ansvaret för ledningen av arbetet med utformning och integrering av 
tonvalsinsamlingsförfarandet i socialbidragsstatistikens produktionsprocess. 
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Ingemar Nederman, Mittsystem AB, har svarat för systemutveckling, 
programmering och drift av applikationen. Det övergripande samordningsansvaret 
för PTU-projekten har Evert Blom, U-avdelningen. 

2 BAKGRUND 

Insamling av data via telefonens knappsats är en teknik som Bureau of Labor 
Statistics i USA har nära nio års positiva erfarenheter av. Tonvalsinsamling har 
vid BLS visat sig vara billigare än såväl postenkät som telefonintervjuer (se 
Werking and Clayton 1990). I Sverige används tekniken av banker, 
försäkringsföretag postorderföretag m fl. 

Fördelar med denna insamlingsmetod är att dataregistrering och granskning utförs 
av uppgiftslämnaren som kan lämna sina uppgifter när som helst på dygnet till en 
telefondator. När man använder tonvalsinsamling istället för postenkäter ersätts 
postenkätens porto-, registrerings- och granskningskostnader med 
telefonkostnader och när man använder denna teknik istället för telefonintervjuer 
är det intervjuarkostnaderna som ersätts med kostnader för drift av telefondatorn. 
Uppgiftslämnarens kostnader blir lägre genom att behovet av återkontakter torde 
elimineras. Metodiken är lämplig i undersökningar med ett fåtal frågor. 

3 SOCIALBIDRAGSSTATISTIKEN 

3.1 Innehåll och presentation 

I den kvartalsvisa socialbidragsstatistiken måste varje kommun rapportera in 
utbetalt socialbidrag (en variabel) och från och med 1994 utbetalt socialbidrag 
exklusive ersättning till flyktingar, ersättning till flyktingar och 
introduktionsersättning för flyktingar (tre variabler). Dessutom ges kommunerna 
möjligheten att ändra i siffror för samma års föregående kvartal. Från och med det 
kvartal som omfattades av provet (4e kvartalet 1993) förtrycks också kommunens 
siffror för motsvarande kvartal året innan, se bilaga 1. Dessa siffror användes för 
att kommunen omedelbart ska kunna bedöma om underlaget för beräkningarna av 
de jämförelsetal som publiceras är riktigt. 

Uppgifterna publiceras på kommunnivå (dvs uppgifterna från varje 
uppgiftslämnare publiceras). De utgör nyhetsstoff. Siffrorna nagelfars, diskuteras, 
kommenteras och används i debatten av lokal TV, radio och press, politiska och 
andra intressegrupper, samt av enskilda kommuninnevånare så fort siffrorna 
släpps. 

3.2 Kvalitetskraven 

Enskilda sifferuppgifter måste alltså vara korrekta, vilket ställer höga krav på dels 
kommunernas bokföring och rapportering, dels SCBs produktionsprocess. Det 
vore förödande för SCB om det skulle inträffa att någon enskild sifferuppgift 
förvanskats p.g.a. slarv från SCBs sida. Noggrann dataregistrering med 
motläsning och andra kontroller är de medel SCB brukar för att förhindra att 
sådana fadäser uppstår. För kommunen kan en felrapportering också få obekväma 
konsekvenser i form av onödiga reaktioner från kommuninnevånare som ondgör 
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sig över höga socialkostnader. (Men oftast är det ändå SCB som får bära 
hundhuvudet vid felrapportering från kommunen). 

Här föreligger alltså ett starkt intresse från både uppgiftslämnare och SCB att 
insamlings- och produktionsprocess sker under så effektiv kvalitetskontroll att 
noterbara fel inte finns i de sifferuppgifter som publiceras. 

3.3 Effektivare kvalitetskontroll genom tonvalsinsamling 

Tonvalsinsamling kan i detta avseende bli en avsevärt säkrare process, genom att: 

* inknappade siffror motläses av telefondatorn, varvid registrerings- och sortfel 
undviks redan vid källan. 

* uppgiftslämnare omedelbart meddelas jämförelsetal beräknade mot tidigare 
lämnade uppgifter för bedömning huruvida rapporterade siffror är rimliga. 

* uppgiftslämnaren görs medveten om vilka siffror om kommunen som kommer 
att publiceras. Utöver den kontroll detta innebär återrapporteras därmed 
kommunens data till socialchefen (motsvarande). Många socialchefer har också 
framställt önskemål till SCB att i god tid före pressmeddelandet få kännedom om 
de data om kommunen som kommer att publiceras, ett berättigat önskemål som 
alltså automatiskt kan tillgodoses med tonvalsinsamling. 

* rapporterade och av uppgiftslämnare godkända (legitimerade) uppgifter 
elektroniskt kan läggas direkt in i produktionssystemets bearbetningsfil, utan 
någon manuell mellanhand och därmed sammanhängande risker för misstag. 

3.4 Fördelar med en tonvalsinsamlingsprocess 

Det var just möjligheten att på ovan skisserat sätt (se 3.3) bygga in 
kvalitetskontrollen i insamlings- och produktionsprocessen och därmed få en god 
garanti mot större, dvs allvarliga fel, som var huvudskälet till att 
socialbidragsstatistiken tog initiativet till att vara pilotprodukt i TDE-projektet. 
TDE är en akronym för Touchtone Data Entry. Ett annat skäl var den omedelbara 
återrapporteringen. 

En sådan datorisering av insamlingsprocessen medför även: 
* vissa besparingar i arbetstid, (registrering, motläsning och granskning 
elimineras); 
* ökad information om processen (allt som sker kan automatiskt loggas, räknas 
och sammanställas); 
* en potential för ytterligare effektivisering (t.ex. automatisk faxning av 
blanketter, påminnelser m m); 
* snabbare inrapportering (post kan ta upp till 5 dagar). 

För uppgiftslämnaren medför tonvalsinsamlingen i början kanske inga egentliga 
besparingar i arbetstid. Själva rapporteringstiden kan vara något längre än den tid 
som åtgår för ifyllande, kopiering och postande (eller faxning) av blanketten. 
Dialogen tog omkring 5 minuter i sin första version. Någon tid kan dock sparas 
genom att uppgiftslämnaren inte blir återkontaktad, vilket händer i 



4 

blankettinsamlingsmetoden till följd av granskningsarbetet. Men i takt med ökad 
vana hos uppgiftslämnaren kan dialogen kortas ned och förenklas, med allt kortare 
rapporteringstider som en naturlig följd. 

4 UTVECKLINGSARBETET 

Beslutet att delta i utvecklingsprojektet togs hösten 1992. Dialogmanus 
utarbetades och i februari 1993 fastställdes med smärre justeringar det förslag som 
redovisas i bilaga 2. Då togs VL-beslut att hela TDE-projektet skulle sjösättas och 
att Mittsystem AB skulle utveckla systemet för socialbidragsstatistiken. ADB-
enheten fick i uppdrag att utveckla ett TDE-system för producentprisindex (PPI), 
se Lindström och Nilsson (1994). Utbildning på telefondatorsystemet (TELLME) 
genomgicks under våren 1993. Programmering av systemet påbörjades i 
september. Diverse inomhustester utfördes i oktober - november. I början av 
december var systemet tillräckligt färdigt för att med detaljjusteringar kunna 
användas i ett produktionstest. 

5 BESLUT OCH PROVUPPLÄGGNING 

På ett projektsammanträde i mitten av december penetrerades förutsättningarna för 
att kunna genomföra ett produktionstest för insamlingen avseende fjärde kvartalet 
1993. Det stod då också klart att om man inte kunde göra ett produktionstest just 
då, måste projektet läggas ner. En förläggning av provet till att avse insamlingen 
av uppgifterna för första kvartalet 1994 hade dessutom varit olyckligt till följd av 
den beslutade utökningen av statistiken från en variabel till tre variabler fr.o.m. 
1994. Två väsentliga förändringar för uppgiftslämnarna vid ett och samma 
insamlingstillfälle hade nog varit för mycket. Men man fann att det vore möjligt 
att genomföra ett test under förutsättning att alla medverkande var beredda på 
extra ansträngningar p.g.a. tidsfaktorn. Det fanns inget att förlora, varför beslut 
togs att genomföra ett prov. Socialbidragsstatistiken fattade därvid beslutet att det 
skulle bli ett fullskaleprov. 

5.1 Fullskaleprov 

Det främsta skälet till att provet skulle omfatta alla kommuner var att dialogen 
(bilaga 2) bedömdes vara så väl utformad att några risker för katastrof inte fanns i 
synnerhet som kommunerna kunde skicka in den ifyllda blanketten via posten om 
systemet inte skulle fungera (eller om man inte ville eller kunde rapportera via 
telefonens knappsats). Ett annat skäl till fullskaleprov, var att man då inte skulle 
behöva ha två huvudsystem, ett för de utvalda kommunerna och ett för övriga 
kommuner. Naturligtvis blir det i praktiken två delsystem eftersom inte alla kan 
eller vill använda TDE för inrapporteringen. 

5.2 Förändringar i blanketten 

Tidigare förtrycktes kommunnummer och namn samt tidigare lämnade uppgifter 
för årets föregående kvartal. På den nya blanketten förtrycktes kommunens 
uppgift på utbetalt socialbidrag för motsvarande kvartal föregående år för att 
kommunen snabbare skulle kunna rimlighetsbedöma såväl den nya uppgiften som 
förändringen sedan föregående år. Det är detta förändringstal som publiceras 
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tillsammans med utbetalt socialbidrag för det aktuella kvartalet. Dessutom 
påfördes blanketten uppgifter om kommunens adress samt namn och telefon på 
uppgiftslämnaren/handläggaren. Uppgiftslämnarens telefonnummer fick av rent 
tekniska skäl för just denna undersökning skrivas för hand direkt på blanketten. Ev 
förändringar i dessa uppgifter skulle kommunen kunna tala in vid 
telefonrapporteringen. Sistnämnda förändringar i blanketten underlättar om än 
marginellt uppgiftslämnandet oavsett formen för rapporteringen, (se bilaga 1). 

5.3 Informationen till uppgiftslämnarna 

Uppgiftslämnaren informerades i missivet (se bilaga 3) om skälen till att SCB 
försöker införa tonvalsteknik i socialbidragsstatistiken. Det underströks att den 
nya tekniken innebär en säkrare process och att kommunen omedelbart får 
återrapporterat de data om kommunen som kommer att publiceras (se bilaga 3 och 
3.3). 

I missivet gavs ingen annan instruktion än att det enda som krävdes för 
rapportering var en knapptelefon med tonval samt vilket telefonnummer de skulle 
använda. Instruktionerna, menade vi, fanns inbyggda i dialogen. Dessutom gavs 
det besked om att dialogen även innehöll en övningsfunktion. Syftet med att göra 
den skriftliga instruktionen så knapphändig som möjligt var att helt avdramatisera 
rapporteringen för de uppgiftslämnare som var obekanta med tekniken. En fyllig 
instruktion ansåg vi skulle kunna avskräcka många att pröva på 
tonvalsrapportering, en åsikt som det fanns visst stöd för i de erfarenheter som 
gjordes i den provverksamhet som försiggick i PPL 

5.4 Information om insamlingsprocessen 

Vissa data om tonvalsinsamlingen registreras och sammanställs i själva 
produktionssystemet (se bilaga 4). Men den faktainsamlingen är utformad som 
reguljär produktionsstatistik och naturligtvis otillräcklig för en försöksverksamhet 
som innebär införande av ny teknik. 

Intervjuer med uppgiftslämnarna planerades och kom att omfatta såväl de som 
tonvalsrapporterade som de som föredrog att som vanligt skicka in blanketten, se 
respektive bilaga 5 och 6. 

Mittsystem skulle fortlöpande dokumentera uppkommande tekniska problem i 
datorsystemet, kommunikationen m.m. 

En blankett konstruerades för systematisk notering av de problem och frågor som 
uppgiftslämnare skulle komma att rapportera. 

5.5 Kostnader 

Kostnaderna för systemutvecklingen var för 1992/1993 134 000 kr och för 
1993/1994 135 000 (Mittsystem AB), dvs sammanlagt: 269 000 kr. 
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6 ERFARENHETER 

6.1 Insamlingen 

132 av landets 286 kommuner (46 %) rapporterade via tonvalssystemet. För 
nästan alla gick rapporteringen smärtfritt, men i ett antal fall uppstod problem av 
olika slag. Vissa problem löstes under hand medan andra kom-mer att rättas till 
genom förtydliganden i dialog och justeringar i systemet. Problemloggningar 
gjordes dels av Mittsystem, dels av V/SOC (se 5.4). 

6.2 Tonvalsrapporteringen 

6.2.1 Uppgiftslämnarnas reaktioner 

Intervjuer utfördes i praktiken endast med dem som tog kontakt med SCB med 
anledning av att något eller några problem uppstod i samband med rapporteringen. 
Sammanlagt 19 uppgiftslämnare intervjuades efter det att problemet eller frågan 
noterats på den för det ändamålet konstruerade blanketten, (se bilaga 5). 

Alla intervjuade var mycket positiva till denna form av datainsamling och 
uttryckte klart att man i fortsättningen skulle använda sig av denna 
rapporteringsteknik istället för att posta blanketten. Det bör noteras att detta sades 
av de som hade råkat ut för något eller några problem vid rapporteringen. 

Enligt intervjuerna var dialogen bra, lätt att följa, gick i lagom takt med tydliga 
instruktioner och att telefonrösten var trevlig och behaglig, samt att man klart 
föredrog att rapportera på detta sätt. De enstämmiga positiva svaren från dem som 
hade haft någon form av problem medförde beslut om att inte fullfölja den 
uppgjorda urvalsplanen för intervjuandet. 

6.2.2 Uppgiftslämnarproblem av visst generellt intresse 

En del kommuner kunde överhuvudtaget inte generera de tonvalssignaler som 
krävs för att komma in i systemet, beroende på att man inte har tonvalstelefoner 
eller att telefonväxeln inte genererar tonval. Efter förfrågan hos Telia erhöll vi en 
lista över sådana telefonväxlar. 

Vissa telefoner kan ställas om mellan puls- och tonval, vilket inte alla 
uppgiftslämnare är medvetna om. Instruktionen måste vara mycket tydlig på den 
punkten. 

För övning på dialogen skulle uppgiftslämnaren trycka in siffran 9. Det visade sig 
vara ett synnerligen olämpligt val av kod, därför att den koden användes i vissa 
växlar för omställning mellan impuls- och tonval eller också för kontakt med 
växelpersonalen. Vissa kommuner har enbart kunnat öva medan andra inte har 
kunnat öva och därmed givit upp försöket att tonvalsrapportera. De som kunde 
öva tog dock ofta kontakt med SCB, varvid vi kunde få in uppgifterna via manuell 
överföring från TELLME-datorns loggfil. 
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Några uppgiftslämnare lägger på luren när man anser sig ha rapporterat färdigt 
eller halkar (o)frivilligt ur dialogen när de slår en nolla. Hela inrapporteringen 
finns dock kvar i TELLME-datorns logg, men överförs inte automatiskt till 
V/SOC eftersom det inte finns någon slutmarkering. Detta upptäcktes vid 
påminnelsearbetet då flera tillfrågade kommuner hävdade att man redan hade 
rapporterat in siffror. Dessa togs då om hand genom manuell överföring. Fel av 
den typen kommer nog att förekomma i fortsättningen också, hur mycket vi än 
varnar för detta i instruktionen. Man anser sig vara färdig med sitt rapporterande 
(vilket man säkert är) och lägger på luren ev. efter att ha slagit en nolla. 
Uppgiftslämnaren får då inget tack för samtalet och eftersom man inte kommit till 
dialogens slutmoment genereras inte heller den kod som anger att rapporteringen 
är slutförd. För oss gäller det att vid påminnelsearbetet kontrollera alla loggar i 
TELLME-datorn som saknar vederbörlig slutmarkering, eller att införa 
slutkodsmarkering även i de moment där sådana här utgångar äger rum och där det 
är troligt att rapporteringen är helt klar. 

Övriga problem som identifierades var smärre misstag i programmeringen, 
ofullkomligheter i dialogen m.m. och därmed enbart av intresse för just denna 
applikation. 

6.2.3 Produktionsstatististiken i TDE-insamlingen 

Systemet registrerar och mäter tiden för varje operation som uppgiftslämnaren gör 
vid rapporteringen. Alla data som knappas in registreras, dvs ändringar i uppgifter 
för tidigare kvartal samt nya data för de uppgifter rapportören finner anledning att 
ändra t.ex. på grund av registreringsmisstag. Alla ändringar loggas, men som mått 
på ändringens storlek användes differensen mellan det sist och först inknappade 
värdet. Denna loggbok sammanställs på två nivåer, en översiktlig som anger hur 
rapporteringsprocessen flyter, och en detaljerad som för varje moment i dialogen 
ger data för varje typ av operation som förekommer, se bilaga 4.1 loggen kan man 
identifiera de kommuner som i ett visst moment har utfört en viss operation. 

Sammanställningarna från loggboken görs från de loggposter där slutmarkering 
finns. I följande exempel på produktionsdata som genererats från systemet har inte 
medräknats de kommuner som överförts "manuellt" till V/SOC (se 6.2.2), trots att 
detta skulle kunna ha gjorts, eftersom loggboken även har med poster utan 
slutmarkering. Nedan angivna siffror gäller alltså de kommuner, som fullföljde 
rapporteringen ända fram till avslutningstacket. 
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59 kommuner önskade lyssna på de uppgifter som skulle komma att publiceras, 
medan 47 kommuner avstod från detta. Det bör observeras att kommunerna redan 
vid inrapporteringen av socialbidragsbeloppen får dessa uppgifter upplästa. Sex 
kommuner ändrade siffrorna troligen pga felinknappningar, men i ett fall pga att 
kommunen ifråga först svarade i 1000-tal kronor i stället för i kronor. 

Tre av kommunerna utnyttjade möjligheten att kommentera sina siffror i samband 
med rapporteringen. Deras förändringsprocenttal var respektive 189,121 och 111. 
Kommunen med 189 procents förändring sedan motsvarande kvartal föregående år 
hade med säkerhet eljest kontaktats i granskningsprocessen. 

De förtryckta uppgifterna från årets tidigare tre kvartal ändrades av totalt 15 
kommuner, varav i fyra fall ändringar i inknappade nya värden gjordes. Ändringar 
i kvartalen 1,2 och 3 gjordes av respektive 10,11 och 14 kommuner. 

78 kommuner verifierade att alla registeruppgifter om adress, kontaktperson m.m. 
var korrekta, medan förändringar intalades rörande telefonnummer (15 
kommuner), kontaktperson (fem kommuner), gatuadress (två kommuner) och 
postnummer (en kommun). 

6.3 Varför så många blankettsvar 

6.3.1 Lägre andel tonvalssvar än PPI 

Det visade sig ganska snabbt att andelen som utnyttjade den nya 
rapporteringsmöjligheten var något lägre än vad vi förväntat oss. Resultaten från 
tonvalsinsamlingsexperimentet i PPI (se Lindström och Nilsson 1994), visade på 
högre procentsiffror (drygt 70 %) för tonvalssvaren än vad vi såg ut att uppnå i 
socialbidragsstatistiken, där vi slutligen hamnade på 46 procent. Samtalen till SCB 
om problem vid inknappningen av data till socialbidragsstatistiken pekade på att 
många kanske hade telefontekniska problem att komma in i systemet. 
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6.3.2 Intervjuer av blankettsvarande 

Vi beslöt därför att intervjua de som hade svarat med blankett för att ta reda på 
deras skäl i syfte att utröna om det skulle gå att öka svarsprocenten, vad som i så 
fall bör göras och för att höra om de ansåg att den nya tekniken med den ökade 
säkerheten är värt det extra besvär den ev medför. Ju fler uppgiftslämnare som kan 
och verkligen utnyttjar den nya tekniken vid sin rapportering, dess bättre total 
kvalitet (säkerhet) och kostnadsbild. 

Ett systematiskt urval om var femte gjordes av de 100 uppgiftslämnare som först 
kommit in med svar via post eller fax. Exakt 20 telefonintervjuer genomfördes 
med frågeblanketten i bilaga 4 som underlag. 

Alla hade observerat att vi hade bett dem att använda telefonen, dvs informationen 
hade trängt igenom. 

Av de tjugo intervjuade var det endast en som hade försökt. Hon kom dock aldrig 
in i systemet p.g.a. att telefonen inte hade tonval. 

På frågan om varför man inte försökte var det fem som angav tekniska problem. 
Endast en saknade knapptelefon, tre var osäkra och trodde att man måste vara 
anslutna till AXE för att kunna använda telefonen. Övriga 15 trodde att det var 
okej med telefonen. Av dessa angav tio att man hade för bråttom eller att man 
använde posten av gammal vana, fyra tyckte att det var enklare och snabbare på 
det vanliga sättet och en kom inte ihåg varför hon inte prövade. 

Beträffande det nya sättet att rapportera ansåg sex uppgiftslämnare att det var bra, 
tre att det inte spelade någon roll, åtta att det var enklare med papper (men de hade 
alltså inte prövat tonvalsrapportering) och två hade ingen åsikt. 

På frågan om man hade läst informationen om fördelarna med det prövade 
rapporteringssättet, var det 11 som hade läst informationen, tre kom ej ihåg, 
medan de övriga fem inte hade läst. 

Slutligen ställdes frågan om kommunen verkligen upplevde det som en fördel att 
man redan vid uppgiftslämnandet får reda på vilka siffror om kommunen som 
kommer att publiceras. 10 tyckte att det var bra, fyra att det inte spelade någon 
roll, en att det inte var värt besväret, två hade ingen åsikt, medan två svarade 
blankt nej. 

6.3.3 Drygt 70 % tonvalssvar kan uppnås 

Enligt intervjuerna av de som svarade med knapptelefon är det att förvänta sig att 
samtliga i fortsättningen kommer att fortsätta. Den viktig fråga är alltså här om 
man väsentligt kan öka andelen tonvalsrapporterande. Den företagna intervjun 
med blankettrapportörerna tyder på detta. Hälften använde blankett den här 
gången för att man hade bråttom eller av gammal vana. Vidare har hälften inget 
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emot att rapportera via knapptelefon trots att det medför mer besvär. Men tre 
fjärdedelar tycker att det är positivt eller i varje fall ingen nackdel med att 
tonvalsrapporteringen ökar säkerheten. 

Med tydligare och slagkraftigare information om den ökade säkerheten med 
tonvalsinsamling och klarare information om att man inte behöver vara ansluten 
till AXE för att rapportera via telefon, justeringar och förbättringar i system och 
dialog finns det en potential att få uppemot tre fjärdedelar av de som lämnat 
blankettsvar att gå över till tonval. Då når vi ca 90 procent. En mer realistisk siffra 
åtminstone under ett kortare tidsperspektiv torde vara 70-75 procent. 

6.4 Ytterligare automatisering av produktionsprocessen 

Produktionen sker i PC-miljö, men innehåller vissa manuella operationer, vilka 
med fördel kan automatiseras. Registreringsprogrammet lägger t.ex. inte in 
registrerade data direkt i tabellfilerna. För detta krävs manuella operationer som 
matchningar, "klippa-klistra" m.m. Avprickningen för påminnelserna görs t.ex. 
också halvmanuellt. Allt detta har gått utmärkt eftersom populationen är liten, 288 
uppgiftslämnare (några kommuner har tillåtits lämna svar per kommundel)) och 
liten datamängd, endast en variabel. Genom utökningen av antalet variabler från 
en till tre accentueras behovet av en ytterligare automatisering av 
produktionssystemet. Bl a bör registrerade data automatiskt kunna läggas in 
korrekt i tabellfilerna. Tonvalsinsamlade data ska alltså utan någon manuell 
operation kunna överföras helt automatiskt till socialbidragsstatistikens tabellfiler. 
Diskussioner har förts med ADB-enheten om en översyn av ADB-systemet i dessa 
avseenden. En offert för detta på 25 000 kr har erhållits. Arbetet har satts igång 
och det nya systemet tas i bruk för insamlingen avseende andra kvartalet 1994. 

Moderniseringen av produktionsprocessen omfattar även automatisk avprickning 
av inkomna svar. Det gör det också möjligt att integrera databehandlingen med 
automatisk faxning av blanketter och påminnelser. Ett helautomatiskt insamlings-
och produktionssystem är alltså i sikte. Övervakning, omhändertagande av intalad 
information, hantering av blankettsvaren( 30 - 50 blanketter) samt 
telefoninfordring av svar från de sista kommunerna blir då de manuella insatser, 
utöver normal förfrågningsservice åt uppgiftslämnarna, som behövs under en 
kvartalsinsamling. 

7 BESLUT OM TONVALSINSAMLING 

Resultaten från det beskrivna fullskaleprovet av tonvalsinsamling och 
kostnadskalkylen i bilaga 7 utgjorde underlag för beslut om att tonvalsinsamling 
med det här utvecklade systemet införs reguljärt i den kvartalsvisa 
socialbidragsstatistiken från och med 1994 års statistik. Därvid togs även beslutet 
om automatisering av produktionssystemet i de avseenden som beskrivs i avsnitt 
6.4 ovan. 

Huvudskälet för beslutet var att det utvecklade tonvalsinsamlingssystemet 
tillsammans med den automatiska inläggningen av data i tabellfilerna är en säkrare 
process, vars driftskostnader kommer att vara något lägre än driftskostnaderna för 
det gamla systemet. Dessutom ger det nya systemet betydligt mer information om 
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insamlingsprocessen och utgör en potential för ytterligare rationaliseringar. I takt 
med ökande vana hos uppgiftslämnarna, moderniseringen av telefonväxlar m.m. 
och erhållna erfarenheter kommer system och dialog att fortlöpande förenklas med 
minskande kostnader för både uppgiftslämnare och producent som följd. 

Tabellen nedan är ett sammandrag av den utförliga kostnadskalkylen i bilaga 7.1 
denna tabell har inte medtagits kostnaderna för den automatiska inläggningen av 
tonvalsinsamlade data i tabellfilen, eftersom det är ett arbete som ändå måste göras 
till följd av utökningen av statistiken till tre variabler. 

Tabell över vissa kostnader (uppskattade i mars 1994) för införande 
av TDE-insamling i socialbidragsstatistiken 
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1992 12 16 l/SOC 

Pieter Langlet 
Ingrid Floren 

Förslag till "TouchTone" - dialog vid inrapportering av 
utbetalt socialbidrag till kvartalsstatistiken 

Förslaget till dialog har indelats i åtta moment - momenten A - I. Dialogen presenteras in 
verbum på sidorna 2 - 5. En schematisk beskrivning av dialogen finns i ett flödesdiagram 
på sidorna 7 - 14. 

Moment A Uppringning - Svar - Allmän information. 

Moment B Identifiering av kommun som lämnar uppgifter. 
("lösenkod" och kommunkod) 

Moment C Registrering av utbetalt socialbidrag under aktuellt 
kvartal. 

Moment D Kontroll av utbetalt socialbidragsbelopp under 
motsvarande kvartal föregående år. 

Moment E Jämförelser mellan aktuellt kvartals belopp och beloppet 
som betalades ut under motsvarande kvartal föregående 
år. - Godkännande för publicering . 

Moment F Godkännande eller ändringar av belopp som rapporterats 
in under tidigare kvartal innevarande år. 

Moment G En sista kontroll och godkännande av de siffror som 
kommer att publiceras för aktuellt kvartal. 

Moment H Kontroll - Godkännande - Ändring av uppgiftslämnares 
namn, kommunens adress och telefonnummer. 

Moment I Tack för uppgifterna! Samtalet avslutas. 
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Förslag till "TouchTone" - dialog vid inrapportering av 
utbetalt socialbidrag till kvartalsstatistiken 

A 
Svar vid uppringning 
Välkommen till socialbidragsstatistiken vid Statistiska centralbyrån! 
Här kan Du lämna uppgifter om hur stor summa Er kommun betalat ut i socialbidrag 
under det gångna kvartalet Du kan också ändra tidigare inrapporterade uppgifter om 
utbetalt socialbidrag och göra eventuella ändringar av kommunens adress och telefonnum
mer. 

Du kan göra detta med hjälp av knapparna på Din telefon. En del uppgifter kan Du tala in. 
Du kommer hela tiden att steg för steg få instruktioner om hur Du skall göra. 

Ska vi upprepa instruktionen - tryck på "stjärna". 
Vill Du gå vidare utan repetition - tryck "fyrkant". 

B 
Du ska börja med att identifiera den kommun som Du ska rapportera in uppgifter för. Slå 
in den tresiffriga kod som står högst upp till höger på blanketten. Avsluta med "fyrkant". 

Du har tryckt in koden XXX. Den koden finns inte. 
Vill Du försöka igen - tryck "ett" 
Vill Du sluta utan att något sparas - tryck "noll" och lägg på luren 
Vill Du att Statistiska centralbyrån kontaktar Dig - tryck "stjärna" "tre". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "stjärna" "tre" 
Tala in kommunens namn, Ditt namn och telefonnummer efter pipet och lägg på luren. 
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C Nu börjar rapporteringen av socialbidragsuppgifter för X:e kvartalet 199X. Du kan när 
som helst avbryta eller börja om från början genom att trycka på först "stjärna" och sedan 
på "fyrkant" och vänta på instruktion. 

Hur stort belopp betalade Er kommun ut i socialbidrag inklusive ersättning till flyktingar 
under X:e kvartalet 199X? 
Ange beloppet i kronor med hjälp av knapparna på telefonen. Avsluta med "fyrkant". 
Om Du vill ha den senaste informationen upprepad - tryck "stjärna". 

Du har angett beloppet XX XXX kronor. 
Är beloppet rätt - tryck "fyrkant". 
Vill Du ändra beloppet - tryck "ett". 
Om Du vill ha den senaste informationen upprepad - tryck "stjärna". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
Tryck in nytt belopp och avsluta med "fyrkant". 

D Motsvarande kvartal föregående år angav Ni beloppet XX XXX kronor. 
Är det beloppet rätt - tryck "fyrkant". 
Vill Du ändra beloppet - tryck "ett". 
Om Du vill ha den senaste informationen upprepad - tryck "stjärna". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
Tryck in nytt belopp och avsluta med "fyrkant". 

Du har nu angivit XX XXX kronor som nytt belopp för motsvarande kvartal föregående år. 
Är beloppet rätt - tryck "fyrkant". 
•Vill Du ändra beloppet - tryck "ett". 
Om Du vill ha den senaste informationen upprepad - tryck "stjärna". 

E Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har årets kvartalsbelopp ökat/minskat 
med XX procent 
Tycker Du att siffrorna är riktiga och kan publiceras - tryck "fyrkant". 
Tycker Du att att siffrorna är riktiga men det är något Du vill kommentera - tryck "två". 
Tycker Du att något är fel - tryck "ett". 
"Vill Du ha den senaste informationen upprepad - tryck "stjärna". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" , . 
Vill Du börja om registreringen från början igen - tryck "ett". — ^ Äter till avsnitt C 
-Vill Du tala in en kommentar - tryck "två". 
Vill Du att Statistiska centralbyrån kontaktar Dig - tryck "tre" och lägg på luren. 
Vill Du sluta utan att något sparas - tryck "noll". 
Om Du vill ha den senaste informationen upprepad - tryck "stjärna". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "två" 
Börja tala efter pipet och efter meddelandets slut - tryck "fyrkant". 

-Om Du vill ha den senaste informationen upprepad - tryck "stjärna". 
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F På blanketten finns uppgifter som Er kommun lämnat om bidragsbelopp som betalats ut 
för tidigare kvartal detta år. 
Är dessa uppgifter riktiga - tryck "fyrkant". 
Är någon av dessa uppgifter fel - tryck "ett". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
Om Du inte vill eller kan ändra något felaktigt belopp - tryck "fyrkant". 
Vill Du ändra något belopp - tryck "ett". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "fyrkant" 
Tryck in numren på de kvartal som har felaktiga belopp. Avsluta med "fyrkant". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
Tryck in kvartalets nummer. Avsluta med "fyrkant". 
•Tryck in rätt belopp för X:e kvartalet. Avsluta med "fyrkant". 

Om uppgiftslämnaren ändrat ett belopp 
Du har ändrat beloppet för kvartal X till XX XXX. 
Är beloppet för kvartal X rätt - tryck "fyrkant". 
Vill Du ändra beloppet för kvartal X - tryck "ett". 

Om uppgiftslämnaren godkänt kvartalsbelopp och tryckt "fyrkant" 
•Vill du ändra fler kvartalsbelopp - tryck "ett". 
Vill Du inte ändra fler kvartalsbelopp - tryck "noll". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
Tryck in kvartalets nummer. Avsluta med "fyrkant". 
•Tryck in rätt belopp för X:e kvartalet. Avsluta med "fyrkant". 

G Nu har vi fått de siffror som behövs för kvartalsstatistiken över socialbidrag. 
Bidragsbeloppet för aktuellt kvartal, som du lämnat, och förändringen jämfört med mot
svarande kvartal föregående år, som Du godkänt, kommer att publiceras av Statistiska 
centralbyrån. Tala om för Din socialchef eller den i Din kommun, som får förfrågningar 
från massmedia, att dessa uppgifter kommer att publiceras. 

Vill Du höra vilka siffror som kommer att publiceras om socialbidragen i Din kommun -
tryck "ett". 
Vill Du inte höra siffrorna - tryck "fyrkant". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
Dessa siffror kommer att publiceras: 
Utbetalt belopp för aktuellt kvartal : XX XXX kr. Förändring jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år : Ökning/minskning med XX procent. 
Är Du nöjd med siffrorna - tryck "fyrkant". i 
Vill Du börja om registreringen från början igen - tryck "ett". > | Äter till avsnitt C - -
Vill Du sluta utan de uppgifter Du lämnat sparas - tryck "noll" och lägg på luren. 
•Om Du vill ha den senaste informationen upprepad - tryck "stjärna". 
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H Innan Du avslutar samtalet vill vi att Du kontrollerar uppgifterna om adress, uppgiftsläm-
nare och uppgiftslämnares telefonnummer, som finns tryckta i rutan längst upp till vänster 
på blanketten. 

Är alla uppgifterna riktiga - tryck "fyrkant" 
Vill Du ändra någon uppgift - tryck "ett" 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
•Vill Du ändra namn på uppgiftslämnare - tryck "ett". 
Vill Du inte ändra namn på uppgiftslämnare - tryck "fyrkant". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
Tala in namnet på ny uppgiftslämnare efter pipet och avsluta med "fyrkant". 

•Vill Du ändra gatuadress - tryck "ett". 
Vill Du inte ändra gatuadress - tryck "fyrkant". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
Tala in ny gatuadress efter pipet och avsluta med "fyrkant". 

•Vill Du ändra ortnamn eller postanstalt - tryck "ett". 
Vill Du inte ändra ortnamn eller postanstalt - tryck "fyrkant". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
Tala in nytt ortnamn eller ny postanstalt efter pipet och avsluta med "fyrkant". 

"Vill Du ändra postnummer - tryck "ett". 
Vill Du inte ändra postnummer - tryck "fyrkant". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
Tryck in nytt postnummer och avsluta med "fyrkant". 

-Vill Du ändra telefonnummer - tryck "ett". 
Vill Du inte ändra telefonnummer - tryck "fyrkant". 

Om uppgiftslämnaren tryckt "ett" 
Tryck in nytt telefonnummer och avsluta med "fyrkant". 

I 
Du har nu lämnat alla uppgifter som behövs för socialbidragsstatistiken det här kvartalet. 
Tack för Dina uppgifter! 
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Kommandon - som kan användas när som helst under samtalet 

• Vill Du avbryta registreringen - tryck "stjärna" "fyrkant". 

• Vill Du ha den senaste informationen upprepad - tryck "stjärna". 

• Vill Du sluta utan att de uppgifter Du lämnat sparas - tryck "stjärna" "noll" 
och lägg på luren. 

• Vill Du börja om registreringen - tryck "stjärna" "ett". 

• Vill Du tala in en kommentar - tryck "stjärna" "två". 

• Vill Du att Statistiska centralbyrån kontaktar Dig - tryck "stjärna" "tre". 
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Pieter Langlet och Ingrid Floren 

Dialogflöde för socialbidragsrapportering 
enligt TOUCH TONE metoden 

Teckenförklaringar på sid 13 Moment 

A 
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STATISTISKA CENTRALBYRÅN 
Statistikprogram Socialtjänst 
Christina Johansson tel 08-783 5057 

Januari 1994 

Till Socialnämnden eller motsvarande 
nämnd och 
Flyktingsamordnare eller motsvarande 

Gott Nytt År! 

Det är återigen dags att samla in uppgifter till statistiken över utbetalt socialbidrag. 
Aktuell period är oktober, november och december 1993. 

Ny metod 
Men nu testar vi en ny metod för att samla in denna statistik. Därför ombeds Du att 
använda telefonens knappsats i stället för blanketten för att rapportera in det 
aktuella socialbidragsbeloppet till SCB. Allt Du behöver är en tonvalstelefon med 
knapparna (*) och (#) på och -om Din telefon har en omkopplare för ton/impulsval -
att omkopplaren står i läge "tonval". 

Varför ny metod? 
Uppgiftslämnande, överföring av uppgifter till SCB, inmatning av uppgifterna och 
granskning är arbetskrävande delar av statistikproduktionen. Att underlätta den 
processen är viktigt. Därför vill vi pröva tekniken med att använda knappsatsen på 
en tonvalstelefon (tonvalstekniken). Vi tror nämligen att det blir smidigare och 
rationellare att rapportera uppgifterna till den här socialbidragsstatistiken på så sätt. 
Hanteringen av statistikuppgifterna kan bli både säkrare och snabbare. Framför allt 
får Du en mer direkt kontroll över de siffror som SCB kommer att publicera. 
Se för övrigt bifogade: Vad innebär tonvalsteknik för Dig. 

Tekniken som sådan är välbeprövad. Banker, försäkringsbolag och postorderföretag 
använder den sedan länge med stor framgång. Vidare kan nämnas att SCBs första 
försök togs mycket väl emot av uppgiftslämnarna. 

Erfarenheterna från detta prov kommer att användas för utveckling av tekniken och 
samtalets utformning. Beslutar vi att införa metoden kommer den att förbättras i takt 
med att vi vinner erfarenhet om hur samtalet fungerar. Syftet är att ständigt förenkla 
uppgiftslämnandet. 

Vid utformningen av testet har vi samrått med Svenska Kommunförbundet. 

Hur Du rapporterar 
Du ringer upp 019-17 70 48. När Du kommer fram får Du anvisningar om hur 
uppgiftslämnandet ska gå till med hjälp av en datorstyrd röstdialog. Följ den utsända 
blanketten när Du rapporterar. Du kan först öva Dig. Dialogen ger besked. 

Postadress 115 81 Stockholm 

Besöksadress Karlavågen 100 Stockholm 

Telefon 08-783 4000 
Telefax 08-783 4005 
Telex 15261 swestats 
Dnctnirn 1 R7r>r>.0 
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Blanketten har samma utseende som tidigare kvartal. För att göra det enklare har vi fört på 
namn- och adressuppgifter och uppgiften för motsvarande kvartal 1992. 

Får Du problem, kontakta mig på telefon 08-783 50 57 eller Arne Larsson på telefon 
08-783 50 19. 

Om Du inte har tillgång till en knapptelefon med tonval eller om Du inte vill försöka 
använda den nya tekniken går det naturligtvis att skicka in blanketten. 

Fortfarande gäller att 
- bara det fjärde kvartalet (oktober, november och december) ska redovisas 
- den redovisade summan ska vara bruttosumman för det fjärde kvartalet 
- socialbidragsutgifter för flyktingar med arbets- och uppehållstillstånd ska ingå i den 

redovisade summan och 
- ev introduktionsersättning ska räknas in i socialbidragsbeloppet. 

Observera att vi vill ha uppgifterna senast den 31 januari 1994. 

Med vänlig hälsning 

Christina Johansson 
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Vad innebär tonvalsteknik för Dig? 

- Du lämnar dina uppgifter på ett bekvämt sätt 

- Du lämnar Dina uppgifter när som helst på dygnet 

- Du får repetition och automatisk kontroll av att Du registrerat rätt uppgifter 

- Du får omedelbart reda på den procentuella förändring som har skett sedan 

motsvarande kvartal föregående år 

- Du får omedelbart reda på vad SCB kommer att publicera i sin kommande 

rapport 

- Du får möjlighet att lämna muntliga kommentarer till Dina uppgifter, vilket 

kan innebära att Du slipper bli uppringd efteråt för frågor och kompletteringar. 
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Om insamling av data över TDE-insamlingen i 
Socialbidragstatistiken 

1 Om beskrivningen 

Här ges en kortfattad principiell beskrivning av vilka data över insamlingen med 
tonvalsteknik som ska utföras på socialbidragsstatistiken. Den anknyter till 
dokumentet: Pieter Langlet, Ingrid Floren (1992): Förslag till "Touch Tone" -
dialog vid inrapportering av utbetalt socialbidrag till kvartalsstatistiken, 1992-12-
16. Föreliggande beskrivning är principiell i avseendet att den inte anger hur data 
ska tas fram, utan detta överlåtes helt åt Mittsystem AB. 

Uppgifter som ska tas fram markeras nedan genom fet kursivstil. 

2 Informationsinsamlingen 

Uppringningar, samtalslängd, utfallet av intervjun och förändringar av data 
under intervjun ska systemet samla in information om. Det blir en stor mängd data 
som ska registreras under intervjun, men vad som är intressant vid varje 
produktionstillfälle beror på utfallet Fungerar allt perfekt, dvs alla lyckas direkt 
med inknappningen av data utan ändringar, utan begäran om SCB-kontakt och utan 
intalad information, är det i princip enbart tidsuppgifter, samt indikationer om var 
dialogen är onödigt lång, som vi behöver. Det är när det uppstår problem vi 
behöver mer detaljerad information för syftet att förbättra insamlingsprocessen. 
Därför ska de registreringar som behöver göras, lagras på sådant sätt att man med 
enkelt utförda bearbetningar kan få fram information avseende de moment eller 
variabler där problem i uppgiftslämnandet har uppstått (ändringar i data, 
avbrytning av intervjun, intalat meddelande osv) eller där dialogen är för 
omständlig eller där instruktioner m m kan tas bort. 

3 Uppringningar och tidsåtgång 

Detta ska utgöra den översiktliga statistiken över hur insamlingsprocessen flyter 
och ska alltid tas fram. Därutöver ät syftet att indikera var man behöver mer 
detaljerad information. 

1. Totala antalet uppringningar till systemet; antalet samtal och sammanlagd 
tidsåtgång ska tas fram per kategori 1.2-1.8 nedan. För kategorierna 1.5-1.8 
anges samtalstiden endast för totala antalet. Tidsåtgången behöver alltså inte anges 
för antalet med en, två, tre eller flera ändringar, informationsintalningar osv. 

1.1 Upptaget 

1.2 Avbrutna samtal utan registrering (AUR) 

1.3 Samtal med begäran om SCB-kontakt (BOK) 

1.4 Fullföljda intervjuer utan ändringar och utan intalad information (UÄI) 
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1.5 Fullföljda intervjuer med intalad information (IMI), och fördelat på intervjuer 
med en, två, tre och fler informationsintalningar. 

1.6 Fullföljda intervjuer med ändringar (IMÄ), och fördelade på intervjuer med en, 
två, tre och fler ändrade variabelvärden 

1.7 Samtal med begärda repeteringar (REP), och fördelade på samtal med en två, 
tre och fler begärda repeteringspunkter 

1.8 Samtal där dialogen avbrutits av inknappning av data (DAV), och fördelade på 
samtal med en, två, tre och fler avbrytningspunkter 

4 Detaljerad information 

Detaljerad information ska tas fram per moment (A-H) eller per variabel där 
avbrytningen, kontaktbegäran, repeteringsbegäran, avbrytningen, 
informationsintalningen och ändringen ägde rum. 

Med undantag för ändringar av siffror är det enbart antal, dvs summa antal gånger 
som ska redovisas i denna statistik. 

4.1 Avbrutna samtal, Begäran om SCB-kontakter 

Dessa två statistikvariabler förekommer i dialogen i momenten A-G och ska 
redovisas per moment. 

4.2 Intalad information 

Statistikvariabeln förekommer i momenten B, E och H. De redovisas per moment 
vad gäller B och E och vad gäller H även för respektive ändrad uppgift,dvs: 
Uppgiftslämnare; Gatuadress; Ortnamn/Postanstalt; Postnummer; Telefonnummer. 

4.3 Ändrade sifferuppgifter 

Ändringar kan bara förekomma i momenten C, D, och F, men ändringar i C kan 
föranledas av momentet E. Därför ska ändringarna i C redovisas både för enbart C 
och för CE, där CE betecknar de ändringar som beror på momentet E. Ändringar i 
moment F kan avse flera kvartal och ska därför redovisas för vart och ett av 
kvartalen som förekommer i undersökningen. 

En uppgift kan ändras flera gånger varför det även ska anges antalet gånger där en 
uppgift har ändrats mer än en gång. 

Ändringarna ska även redovisas till storlek. Det innebär här att såväl ursprungligt 
värde som slutgiltigt värde ska registreras och summeras för respektive variabel, 
dvs kategorierna C, D och Fl, F2, F3 (där siffrorna betecknar kvartal). OBS om en 
uppgift ändras flera gånger är det enbart det sista värdet som ska ingå i variabeln 
"slutgiltigt värde. " 
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4.4 Dialogvariabler 

Antalsuppgifter över begärda repeteringar av instruktioner eller avbrutna 
instruktioner/meddelanden ska tas fram för varje ställe där det görs. Dessa ställen 
kan betecknas med moment följt av en siffra som anger vilken ordning som 
instruktionen/meddelandet har i dialogen. 

Systemet ska ange antalet som vill lyssna, respektive inte vill lyssna på de siffror 
som publiceras för kommunen, en fråga som förekommer i moment G. 

Antalet som anger att alla uppgifter är riktiga och antalet som ändrar någon 
uppgift i H ska anges. 
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UPPFÖLJNING AV TDE-PROVETI SOCIALBIDRAGSSTATISTIKEN-
FÖRSLAG PÅ FRÅGOR FÖR TELEFONINTERVJUER AV VAR SJUNDE 
SOM FULLFÖLJT TONVALSBESVARANDET 

Kommunnr: Namn: 

Hej, jag heter xxxxxxxxxxxxx och ringer från SCB. Du har denna gång fått lämna 
Din kommuns uppgift om utbetalt socialbidrag via knapptelefon i stället för att 
skicka in uppgiften per post. Jag vill nu ställa några korta frågor om hur Du tyckte 
det gick. Är det OK? 

1. Hur tyckte Du det var att lämna svaren på detta sätt? 

OM IP INDIKERAR NÅGON FORM AV PROBLEM, FRÅGA VIDARE: 

2. Vad tyckte du om instruktionerna Du fick av telefonrösten? 
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3. Vi räknar med att den nya knapptelefontekniken ska ge mindre behov av 
återkontakter och samtidigt säkrare statistik. Vilket föredrar Du; att lämna 
uppgifter per knapptelefon eller att skicka in blanketter.? 

SVARSALTERNATIVEN LÄSES INTE UPP MEN DIREKTKODAS 

FÖREDRAR ABSOLUT TDE 
FÖREDRAG NOG TDE 
LIKGILTIGT VILKEN 
FÖREDRAR NOG ATT SKICKA IN BLANKETTEN 
FÖREDRAR ABSOLUT ATT SKICKA IN BLANKETTEN 

OM IP FÖREDRAR BLANKETTEN FRÅGA VARFÖR? 

4. Eftersom vi publicerar den procentuella förändringen sedan motsvarande 
kvartal föregående år, fick Du den uppgiften uppläst för Dig. Vad tyckte du om 
det? 

5. Skulle du vilja att för Din egen kontroll av de siffror Du lämnar, att 
telefonrösten även läser upp förändringen mot närmast föregående kvartal? 

Ja Nej 

EV. KOMMENTAR: 
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6. Hur tyckte Du att tempot i intervjun var ? 

FÖR SNABBT LAGOM FÖR LÅNGSAMT 

OM ANNAT ÄN LAGOM, KOMMENTAR 

7. Hur var telefonrösten ? 

TYDLIG OTYDLIG 

OM OTYDLIG, KOMMENTAR 

8. Till sist vill jag fråga om du har några förbättringsförslag eller andra synpunkter 
? 

TACKA! 
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UPPFÖLJNING AV TDE-PROVETI SOCIALBIDRAGSSTATISTIKEN-
FÖRSLAG PÅ FRÅGOR ATT STÄLLA TILL DEM SOMSKICKAT IN 
PAPPERSBLANKETT 

Kommunnn Namn: 

Hej, jag heter xxxxxxxxxxxxx och ringer från SCB. Denna gång bad vi Dig att 
lämna Din kommuns uppgift om utbetalt socialbidrag via knapptelefon men Du 
skickade in blanketten som vanligt. Jag vill nu ställa några korta frågor om varför 
Du gjorde det. 

1. Försökte Du ? Ja Nej 

Om Ja. Varför gick det inte ? Om Nej! Varför gjorde Du det 
inte? 

1. Kom aldrig in i systemet. 
Ej tonval 
Växeln tog bort tonen 
Ej direkttelefon 
Annat: 

2 Problem med dialogen 

Dialogen avbröts 
För omständlig 
Svår att följa, förstå 
Annat: 

3 Vi säger i missivet att det är en 
fördel att Du får reda på vilka 
siffror som kommer att publiceras: 

3.1 La du märke till det: 
Ja Nej 

3.2 Vad anser Du 
Mycket bra 
Bra 
Spelar ingen roll 
Inte värt besväret 
Nej, säkrare med papper 
Annat: 

1 Observerade inte att man kunde 
rapportera via knappsatsen 

2 Saknar sådan telefon 

Ej knapptelefon 
Ej tonval 
Växeln tar bort tonen 
Ej direkttelefon 
Annat: 

3 Vad tror Du om det sättet att 
rapportera ? 

Bättre 
Bra 
Varken bättre eller sämre 
Enklare med papper 
Mycket enklare med papper 

Annat: 
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3 Vi säger i missivet att det är en 
fördel att Du får reda på vilka 
siffror som kommer att 
publiceras: 

3.1 La du märke till det: 
Ja Nej 

3.2 Vad anser Du 
Mycket bra 
Bra 
Spelar ingen roll 
Inte värt besväret 
Nej, säkrare med papper 

Annat: 
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Socialbidrag, kvartalsstatistiken. 

För 1993/94 kommer kvartal 1 1994 att genomföras 
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