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FÖRTECKNING ÖVER METODRAPPORTER UTARBETADE VID SCB 

Redaktionskommittén för metodseminarier och metodinformation ut
ger tre gånger per år förteckningar (Abstracts I - III) innehål
lande sammanfattningar av metodrapporter utarbetade vid SCB. För
teckningen omfattar sådana rapporter som redaktionskommittén 
fått kännedom om och gör inte anspråk på att vara komplett. 

Rapporterna är uppdelade på metodområdena: 

statistiska metoder 
mätteknik 
databehandling 
samordning och standarder 
övriga metodfrågor 

Sammanfattningarna är i regel gjorda av författarna själva. I 
övriga fall har sammanfattningen gjorts av någon medlem av redak
tionskommittén, varvid sammanfattningen är signerad "RED". 

Ett exemplar av varje rapport finns på SCBs bibliotek. Rapporter
na kan också rekvireras från Inga-Lill Pettersson, (U/LEDN, SCB, 
115 81 Stockholm, tel 08-783 49 56). 

Kvarvarande exemplar av tidigare utkomna Promemorior från P/STM 
(U/STM) och "Gula serien", E- och S-serierna, samt R&D Report 
kan rekvireras från Inga-Lill Pettersson U/LEDN, SCB, 115 81 
Stockholm, tel 08-783 49 56) eller från Ingvar Andersson (U/ADB, 
SCB, 115 81 Stockholm, tel 08-783 41 47). 

Redaktionskommittén består av 

Gunnar Brånvall A/ST-S ankn 4704 
Monica Rennermalm AM/STM-S 4643 
Esbjörn Ohlsson F/SMS-S 4513 
Martin Ribe I/LEDN-S 4854 
Per Nilsson U/STM-S 4311 ordförande 
Britt Wallgren U/STM-Ö 6812 
Erik Malmborg U/ADB-S 4027 
Peter Vorwerk U/SKOL-S 4708 
Nils Welander S/KAN-S 4260 
Per Arvelin D/PU-Ö 6050 
Inga-Lill Pettersson U/LEDN-S 4956 sekreterare 

R&D Reports, Statistics Sweden are published by the Department 
of Research & Development within Statistics Sweden. Reports 
dealing with statistical methods have green covers. Reports 
dealing with EDP methods have yellow covers. In addition, 
abstracts are published three times a year (light brown covers). 
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STATISTISKA METODER 

Jörgen Dalén, 
F/EPR 

COMPUTING ELEMENTARY AGGREGATES IN THE SWEDISH CONSUMER 
PRICE INDEX. R&D Report 1991:1 

This report presents the philosophy and approach taken 
by Statistics Sweden in revising its computation methods 
for elementary aggregates in its Consumer Price Index. 
A distinction is made between a) the ideal definition, 
b) the operational parameter and c) the estimator of 
the elementary aggregate. Different alternatives for 
operational parameters are discussed with respect to 
their approximation properties and performance with 
respect to Fisher-type tests. The parameter whick was 
adopted in the Swedish CPI in 1990 is presented; this 
parameter has not, as far as we know, been used earlier. 

Sonja Ekman A/LA 
Jan Eriksson I/UI 
Tomas Garås AM/STM 
Monica Rennermalm 
AM/LEDN Jan Wretman 
U/STM 

BORTFALLSBAROMETERN NR 5. R&D Report 1990:14 

Rapporten visar bortfallsutvecklingen till och med 
1989 för ett antal undersökningar inom SCBs olika äm
nesområden. För varje område ges en sammanfattande 
beskrivning av undersökningarna och en redovisning 
av bortfallsutvecklingen i form av tabeller och dia
gram. Rapporten i sin helhet avslutas med en samman
fattning av bortfallsutvecklingen för samtliga sta
tistikområden. 

Roland Friberg 
A/MI 

ESTIMATION PROCEDURES IN PREPARING STATISTICS ON 
DISCHARGES TO WATER. Rapport December 14, 1990 

Rapporten innehåller en beskrivning av beräkningsmetod 
och primärmaterial för statistiken över utsläpp till 
vatten från kommunala reningsverk. Statistiken tas 
fram vart tredje år av SCB. Primärmaterialet utgörs 
av ett stort antal mätvärden som tas in av bland an
nat kommunerna genom tillsyn enligt miljöskyddslagen. 
Materialet kompletteras genom en enkät för att få en
hetliga och jämförbara värden på viktiga basvariabler 
om storlek, läge, reningsmetodet etc. En varierande 
praxis mellan län och kommuner i tillsynen avspeglas 
i en stor variation i primärmaterialet: bortfallet 
kan vara ojämt fördelat och antalet observationer 
som bildar årsmedelvärden kan också variera kraftigt, 
dar årsmedelvärden kan också variera kraftigt. Mäng
der beräknas enligt en modell: vattenflöde x halt 
(koncentration) x konstant för uppräkning till total 
årlig mängd. Imputering av saknade värden görs med 
linjär regression inom storleksklasser och med s k 
schablonvärden. Kvaliteten i statistiken anges för 
närvaran de med bortfallets storlek och hur stor an
del av beräknad mängd som är imputerad. Rapporten är 
räknad mängd som är imputerad. - Rapporten är ett 
bidrag till det europeiska samarbetet inom miljösta
tistiken. 
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Tomas Garås F/STM 
Lars Berglund 
Kerstin Erikson F/IND 

OMRÄKNING AV VÄRDEN I SAMBAND MED AVSKRIFTER (BORT
FALLSBEHANDLING) I ÅRLIGA INDUSTRISTATISTIKEN -
FÖRSTUDIE (KVALITETSMILJÖN-PROJEKT). Rapport 
1990-12-21 

1 PROBLEMET 

I den årliga industri statistiken undersöks drygt 
10 000 arbetsställen. Detta är en totalundersökning 
av alla industriarbetsställen med mer än fem sys
selsatta. 

Vid redovisningen av den definitiva och den preli
minära statistiken kompenseras bortfallet genom av
skrifter från förra årets redovisning för samtliga 
variabler där det är möjligt. Undantaget gäller fram
för allt bortfall av nystartade företag och här görs 
heller ingen annan bortfallskompensation. 

Projektets syfte är att försöka uppskatta ett sant 
värde på bortfallet branschvis och på grundval av 
detta bedömma om det är riktigt och meningsfullt att 
göra omräkningar av de avskrifter som görs samt bort
fall skompensati on i övrigt för resten av bortfallet. 
Detta gäller både den preliminära och den definitiva 
statistiken. 

2 SLUTSATS AV FÖRSTUDIEN 

Provets syfte var att för en begränsad bransch se om 
det lönar sig att gå vidare med ett större prov som 
man kan dra slutsatser ifrån och som underlag för en 
implementering av alternativ bortfallsbehandling. Re
sultaten i provet är tillräckliga för att gå vidare 
med ett större prov. I rapporten beskrivs förstudien 
närmare. 

Eiwor Höglund Davila 
I/RS 

JÄMFÖRELSE AV GRANSKAT OCH OGRANSKAT MATERIAL I 
SOCIALBIDRAGSSTATISTIKEN. Rapport 1990-12-18 

Tre olika årgångar av underlag till socialbidrags
statistiken har studerats före och efter granskning/ 
upprättning. Ett syfte var att undersöka effektivi
teten i och behovet av granskningen inför den utök
ning av statistiken som sker under statistikåret 
1990. Ett andra syfte var att undersöka om ogranskat 
material kan anses hålla tillräckligt hög kvalitet 
för att utgöra underlag till en preliminär snabbsta
tistik. 

Eiwor Höglund Davila 
I/RS 

KVALITETSSTUDIE AV UNDERLAGET TILL SOCIALBIDRAGS
STATISTIKEN FRÅN GÖTEBORG 1988. Rapport 1990-08-20 

I rapporten redovisas orsaker till och följder av 
den kvalitetsbrist i socialbidragsstatistiken 1988 
som uppkom p g a att Göteborgs kommun lämnade ett 
mycket bristfälligt underlag till statistiken. 
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Sixten Lundström 
U/STM 

ÖVERSIKT AV ESTIMATORER FÖR STORA OCH SMÅ REDOVISNINGS
GRUPPER. R&D Report 1991:2 

Rapporten syftar i första hand till att ge en översikt av 
estimatorer för små redovisningsgrupper. Konventionella 
estimatorer, som baserar sig enbart på urvalsobservatio
nerna i redovisningsgrupperna, får alltför stora urvals
fel om redovisningsgrupperna är "små" och i sådana situa
tioner måste man utnyttja modell beroende estimatorer eller 
som de populärt kallas "syntetiska" estimatorer. Rapporten 
ger en kort beskrivning av ett stort antal estimatorer och 
dessutom innehåller den en omfattande referenslista. 

Rapporten innehåller också en översikt av konventionella 
estimatorer för stora redovisningsgrupper. De kända esti-
matorerna utfaller som specialfall vid en generaliserad 
regressionsmodell. Framställningen i rapporten baserar sig 
på delar av manuskriptet till den kommande boken "Model 
Assisted Sampling Strategies" av Särndal, Svensson och 
Wretman. 

Anita Ull berg F/STM 
Ulf Segel berg F/ADB 
Esbjörn Ohlsson F/STM 

ROTATIONSSYSTEMET I SAMU FR 0 M 1989. F-METOD Nr 31 

SAMU är F-avdelningens system för samordnade urval ur 
företagsstatistiken. I föreliggande rapport redovisas den 
utredning som föregick införandet av ett nytt rotationssy
stem i SAMU i december 1989, samt utvärderingen av detta 
system. Rapporten kan förhoppningsvis även tjäna till att 
ge en översikt överSAMU-systemet. 

English summary. The so called SAMU system (SAMU = co
ordinated sampling) is used to obtain most of the samples 
from the Swedish Central Business Register at Statistics 
Sweden. Besides co-ordination of samples for different 
surveys, the system yields co-ordination of samples over 
time, in combination with updating for deaths, births and 
classification changes. In the present paper we describe 
and discuss the technique for controlled rotation of samples 
which has been introduced in the system from the sample 
taken at the end of 1989. A word-by-word English transla
tion of the main part of the paper is available from Esbjörn 
Ohlsson, F/STM, Statistics Sweden, S-115 81 Stockholm. 

Anders Westlund 
Handelshögskolan 
Sven Öhlén F/STM 

ON TESTING FOR SYMMETRY IN BUSINESS CYCLES. 
Emperical Economics 1991 (forthcoming) 

Business cyrcle forecasting has become an important part 
of short and medium term economic planning. Such forecas
ting, however, is often very intricate, as business cycles 
are not at all periodic, just recurrent. Furthermore, they 
often include irregular timing and varying amplitudes. When 
patterns and relationships are very irregular there ar no 
simple reliable business cycle forecasting procedures. In 
practice there is, somewhere, a limit for business cycle 
predictability, and it is often worthwhile to examine empi-
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rically the various theoretical regularity assump
tions. One important regularity issue concerns the 
business cycle symmetry assumption. The present 
paper empirically tests the hypothesis of symme
try around business cycle turning points in some 
economic time series. Two test procedures are 
applied. One is based on the analysis of tran
sition probabilities between expansion and re
cession regimes. The second procedure tests sym
metry versus assymetry through skewness statistics. 
The analysis is based on detrending through the use 
of linear deterministic trends as well as by Beve-
ridge-Nelson decompositions. 

Sven Öhlén F/STM THE VARIABILITY OF LEADING, COINCIDENT, AND 
LAGGING INDICATORS AND ITS CONSEQUENCES 
FOR BUSINESS CYCLE ANALYSIS AND PREDICTION 
Paper presented at SCBs Research Conference in Sunne 

Let TX and t be two dates of related turning points of an 
economic indicator Xt and Yt reference series of the business 
cycle. If t = TX - Ty denotes the difference between these 
dates, { should be considered as a random variable. If the 
mean of the distribution of H is negative, i.e., the peaks in 
Xt occur on the average before the corresponding peaks of 
Yt, Xt is called a leading indicator of Yt. If the mean is 
positive, the indicator is called a lagging indicator while a 
coincident indicator has a mean of zero. If the lead of a 
leading indicators is large and reliable, the observation of a 
peak at a date t could be used in the prediction of a 
corresponding peak of the reference series Yt occurring at a 
later date. This approach is called the leading indicator 
approach to the prediction of the business cycle and has been 
used extensively since the times of Burns and Mitchell at the 
National Bureau of Economic Research in the United States. 

The hypothesis that the mean fx = 0 of the distribution of 
0^ against the alternatives fi < 0, /jx t = 6 and ft > 0 
corresponding to the leading, coincident and lagging property 
are tested by means of a simple t-test. Even in the case that 
e.g., the leading property is empirically verified, some 
assumptions about stationarity of the lead distribution should 
be checked before any reliance of the indicator as a predictor 
of future turning points should be made. A simple linear 
trend over cycles is estimated for the lead { c = JU + B c + 
ec, where c indicates an enumeration of the cycles, c = 1,2,... 

Approximately 90 leading indicators have been investigated 
within the leading indicator approach used at NBER using 
the 1966 list of indicators. Beside the indicators 
corresponding to the 1966 list, corresponding economic 
indicators for Belgium, Canada, France, Italy, Netherlands, 
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Japan, Sweden, United Kingdom and West Germany have 
been investigated. The lead variability is substantial. From a 
strict statistical point of view, the lead is only significant in 
about 20 per cent of the leading indicators. From the trend 
analysis, the conclusion is made that although the major 
results indicate no significant changes of the lead properties, 
the problem can not be wholly ignored. 
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MÄTTEKNIK 

Hans Pettersson I/LE 
Torbiörn Carl qui st 
Annemieke van den 
Berg, I/ST 

MÄTFEL I FOU-STATISTIKEN FÖR UNIVERSITET OCH HÖG
SKOLOR. Rapport 1990-11-05 

Statistiken över personella resurser för forskning 
och utveckling (FoU) baseras på tidsanvändnings
undersökningar. Aktiviteten FoU utförs integrerat 
med undervisning och andra aktiviteter av samma 
personer. Skattningen av FoU-andelen görs av pre
fekt eller motsvarande för alla personalkategorier 
vid institutionerna. 

En undersökning av möjligheterna att skatta mätfel 
i FoU-data har genomförts. Den hade tre syften: 

Att mäta kvaliteten i uppgifterna, att spåra 
eventuella mätfel och att samla synpunkter från 
uppgiftslämnarna på insamlinqsmetoden. 

Intervjuer med uppgiftslämnare har gjorts vid nio 
institutioner. Vid en institution har alla an
ställda tillfrågats om sin arbetstidsfördelning 
för att en jämförelse med de uppgifter prefekten 
tidigare lämnat skulle kunna göras. 

Stora mätfel upptäcktes vid intervjuerna. Den sam
mantagna effekten av mätfelen visar på en avsevärd 
underskattning av FoU-andelen för vissa personal
kategorier, främst administrativ och teknisk per
sonal . 

Undersökningen har gett idéer till förändringar av 
statistiksystemet. Vissa förändringar, som rör 
blanketter och anvisningar, kan göras omedelbart. 
Andra förslag till förändringar måste utredas när
mare. Det gäller t ex förändringar i urvalet och 
införande av en granskningsrutin. 
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DATABEHANDLING 

Andrew Hessey U/ADB 
Lennart Österberg 
D/DC 

OPERATIVSYSTEMSTRATEGIER. PM 1991-01-24 

Denna rapport presenterades för ADB-rådet den 5 
februari 1991. Den är skriven av D/DC och U/ADB och 
utgör slutrapport för KIS delprojekt kring operativ
systemstrategier. Rapporten fastslår två strategier: 

- Den långsiktiga inriktningen är mot OS/2 (2-5 år). 

- Den kortsiktiga inriktningen är mot DOS och en 
DOS-miljö som underlättar övergången till OS/2 

Beslut som fattas rörande den kortsiktiga inrikt
ningen (DOS) ska även ta hänsyn till den långsik
tiga inriktningen (OS/2). Tre metoder för att un
derlätta övergången föreslås. Förslagen görs enbart 
ur operativsystemsynvinkel och tar inga hänsyn till 
praktiska problem, mm. 

- Det bästa långsiktiga valet av DOS-gränssnitt är 
Windows. 

- SCB bör satsa alltmer på program med grafiskt 
gränssnitt som följer CUA-regelsystemet. 

- Verket bör centralt verka för att rekommenda
tionerna nedan efterlevs genom ändringar i av
skrivningsreglerna. 

Två andra KIS delprojekt påverkas av slutsatserna 
i rapporten: 

- Användargränssnitt: ska utreda gränssnittsfrågan och 
göra en helhetsbedömning som saknas i denna rapport. 

- Ordbehandling och elektronisk post: ska främst inrik
ta sitt arbete på att hitta en fungerande DOS-baserad 
lösning. 

Marit Jorsäter D/UTV 
Carina Persson U/STM 

DATORSTÖD VID DATAINSAMLINGEN - Fallstudier och 
Artikelförteckning. Rapport 1990-09-14 

Denna rapport ansluter till R&D Report 1990:9 med 
samma namn, men gör en mer detaljerad genomgång 
av olika studier och tillämpningar, som har gjorts 
vid SCB, andra centralbyråer och forskningsinsti
tutioner. Efter att ha läst R&D Report 1990:9 kan 
den intresserade få mer detaljinformation via de 
hänvisningar som ges till aktuella fallstudier och 
till litteraturförteckningen. Användningsområden, 
teknik, kostnadsbild, utbildningsbehov m m redovi
sas. De tekniker som behandlas är 0MR, OCR, CATI/ 
DATI, TDE, CASAQ samt röst- och talteknologi. 
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Birgitta Lagerlöf 
U/ADB, Anders 
Rickardsson VL 

IT VID SCB - KORT OM ADB-ANVÄNDNING OCH AKTUELL 
STRATEGI. SYS-INFO 1990:14 

IT-FORUM är en ny kanal för tvärkontakt om In-
formationsTeknologi mellan statliga myndigheter. 
Birgitta Lagerlöf och Anders Rickardsson är SCBs 
representanter i gruppen. Inför det första mötet i 
gruppen ombads alla deltagare att kortfattat be
skriva IT-verksamheten vid den egna myndigheten. 
Detta SYS-info är SCBs bidrag. 

Birgitta Lagerlöf 
U/ADB 

STÖDNIVÅER OCH ANVÄNDARGRUPPER FÖR SCBs PROGRAM
VAROR 1990/91. SYS-INFO 1990:19 

I programvaruutredningen (PVU) beslutades om pro-
gramvarupolicy, stödnivåer och stöd för olika pro
gramvaror samt om inrättande av användargrupper 
för viktiga programvaror/områden. I detta SYS-info 
beskrivs stödnivåer, programvarustöd inkl ansvarig 
enhet och användargrupper som är aktuella 1990/91. 

Lars-Göran Lundell 
U/ADB 

REKOMMENDATIONER VID INKÖP AV HÅRD- OCH MJUKVARA. 
PM 1991-01-28 

Denna rapport (som presenterats för SCBs ADB-råd 
den 5 februari 1991) innehåller en uppdaterad sam
manställning av på SCB gällande rekommendationer. 

Erik Malmborg U/ADB U/ADB-D0KUMENT FRÅN BUDGETÅRET 1989/90. SYS-INFO 
1990:13 

Detta SYS-info innehåller en sammanställning av de 
dokument, som framställts vid U/ADB under budget
året 1989/90. 

Bo Sundgren U/PLAN INTERNATIONELLT SAMARBETE INOM STATISTISK 
ADB 

Denna PM var underlag till en diskussion i 
ADB-rådet den 6 november 1990. En beskrivning 
av aktuellt internationellt samarbete följs 
av ett antal diskussionspunkter kring det 
framtida samarbetet. 
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ÖVRIGT 

Martin Ribe I/LEDN FRÅGOR OM MÄTFEL, DATORMODELLER, CENSUS 90, 
CATI/CAPI, HÄLSOVÅRDSUPPFÖLJNING M M. 
Rapport från USA-besök hösten 1990 

Detta är en reserapport från USA-besök i november 
1990, då författaren deltog i tre konferenser och 
gjorde ett antal studiebesök. Förutom den mätfels
konferens i Arizona, där även flera andra SCB-are 
deltog, bevistades en ACM-konferens om datormodel
ler och verklighet, en matematikerkonferens, och 
vidare Census-byrån och några andra myndigheter, 
bl a med hälsostatistisk anknytning. Rapporten 
ger en sammanfattning av dessa besök. 
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