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ABSTRACT 

This is the second report that presents time series of nonresponse 
rates in a number of sample surveys at Statistics Sweden. The time 
series start in 1980 or earlier and continue up to 1986. This 
report includes more surveys then the first report, but contains 
less detail for each survey. The additional material consists of 
six surveys of companies and three surveys of groups of students. 
We intent to present reports similar to this one each year and 
ultimately to include all of Statistics Swedens sample surveys. 

For the surveys of individuals and households which were included 
in the first report, one can observe a further increase in 1986 in 
nonresponse rates both for refusers and not-at-homes. In two of 
the surveys on students the time series behave in very much the 
same way as the time series of nonresponse in the adult popula
tion. In the third case - younger students - the nonresponse rate 
was high also in the years 1980-82 when it reached low levels in 
all the other surveys. 

Among the surveys on companies, the nonresponse rates tend to be 
higher in the eighties then they were in the seventies. Neverthe
less the variations between the years are so large that it is not 
easy to decide if there is a trend or just a shift of level. 



- 2 -

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Inledning och sammanfattning/ H Lindström 

1.1 Bakgrund 
1.2 Sammanfattning 

2 Ind iv id - och hushål lsundersökningarna 1980-1986/ 
P Lundquist 

2 .1 Undersökningarna vid UI och AKU 
2.2 Ob jek t sbo r t f a l l totalt 
2.3 Andelen vägra re 
2.4 Andelen e j an t r ä f f ade 
2.5 Omnibusundersökningarna 1980-1986 

Tabel l 1-7 

3 I/UK's Elevuppföl jn ingar / P Lundquist 

3.1 Inledning 
3.2 Grundskoleuppföljningarna av e j in tagna till gymnasie

skolan. 
3.3 Högskoleuppföljningarna 
3.4 B o r t f a l l s a n a l y s 

Tabell 8-10 

4 Före t ags - och a rbe t s s t ä l l eunde r sökn inga rna 1970-1987/ 
T Garås 

4.1 Allmänt 
4.2 Finansstatistiken F/FI 
4.3 Investeringsenkäterna F/FI 
4.4 Omsättningsstatistiken F/SE 
4.5 TJEXIM F/FI 
4.6 Leverans- och orderstatistiken F/IN 
4.7 Lagertypstatistiken F/IN 

Sammanfattning 
Tabell 

5 Referenser 



- 3 -

1 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING 

1.1 BAKGRUND 

U/STM har fått i uppdrag av verksledningen att fortlöp
ande presentera och analysera bortfallsutvecklingen vid 
SCB. Första ledet i detta arbete var "Lindström and 
Dean,: Nonresponse rates in 1970 - 1985 in Surveys of 
Individuals and Households, Promemorior från P/STM nr 
23". 

Denna rapport, som sträcker sig t.o.m. 1986 skiljer sig 
från föregångaren genom att vara mindre detaljerad men 
har i stället utvidgats till att omfatta tidsserier 
över bortfall även i några av elevuppföljningarna vid 
I/UK samt i statistikprodukter vid F -avdelningen. 

Syftet med dessa rapporter är dels att ge en översiktlig 
bild av bortfallsutvecklingen, dels att vara ett verktyg 
för ämnesavdelningarna att granska och förbättra bort
fallsredovisningen vid sina olika statistikprodukter. Vi 
räknar med att rapporter med denna inriktning skall 
kunna ges ut minst en gång per år. Vi har sedan en tid 
kallat dessa rapporter för bortfallsbarometrar. 

(Om man däremot önskar följa variationerna i "surveykli-
matet" fortlöpande, måste man ha en annan typ av baro
meter. Denna skulle t. ex. ge bortfallet för varje under 
sökningstillfälle och enbart för den del av urvalet som 
är nydragen. En sådan redovisning borde skötas av D/IE 
om man skall hålla högsta möjliga aktualitet.) 

De följande rapporterna bör successivt utvecklas till 
att omfatta samtliga verkets statistikprodukter, där 
bortfall föreligger. I uppbyggnadsarbetet har U/STM 
deltagit mycket aktivt . Den naturliga arbetsfördelning
en, när redovisningen utvidgas är att sammanställning
arna görs av varje ämnesavdelning för sig eftersom de 
erforderliga detaljkunskaperna bör finnas där. I fortsät 
ningen måste U/STMs roll reduceras till att i första 
hand vara samordnarens. 

Arbete för att utveckla bortfallsredovisningen har på
börjats vid F - och I - avdelningarna och dessa resultat 
redovisas här i var sitt avsnitt. Uppgifter om AKU har 
hämtats in och redovisas tillsammans med UI- Undersöknin 
arna på grund av likheten i undersökningsmetod och -
population. Från AM - avdelningen i övrigt och från A 
- avdelningen har ännu inga sammanställningar redovisats 
men sådana bör göras till nästa års "barometer". 
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Redan de sammanställningar, som gjorts, visar på behovet 
s av en förbättrad bortfallsredovisning vid verket. Brist
erna ligger främst i frånvaro av samordning, låg detalje 
ingsgrad, att yägning med hänsyn till uryalss^annolikhete 
bara sällan sker och att man ytterst sällan upprättar 
tidsserier^ som tillåter analys av förändringar. 

1.2 SAMMANFATTNING 

Med utgångspunkt från perioden 1980-82 ökade bortfallet 
i alla de studerade individ- och hushållsundersökning
arna. Ökningen mellan 85 och 86 var i flera fall mycket 
stor. AKU, ULF och PSU noterade bortfallsfrekvenser, 
som är all-time-high, under 1986. Uppgången inträffade 
både för vägran och oanträffbarhet. Uppgången i andelen 
oanträffade torde i första hand förklaras av minskade 
resurser vid D/IE. 

En oroande indikation på försämrat surveyklimatet ser 
man i OMNIBUSSundersökningarnas i att, den andel som 
inte svarade på postenkät ökade med ca 15 procentenheter 
på sex år. 

Högskoleuppföljningarna vid I/UK visar samma bortfalls
mönster som UI - undersökningarna och AKU med en topp 
under 1975/76 följt av en nedgång till låga nivåer vid 
80-talets början. Därefter skedde en ny uppgång. I grund 
skoleuppföljningarna fortsatte däremot bortfallet att 
öka efter 1975. 

I F-avdelningens undersökningar fanns inte samma typ av 
genomgående svängningar i bortfallsfrekvensen som i I-
avdelningens. Snarast kan man tala om en högre bortfalls 
nivå under 80-talet än under 70-talet. Variationerna 
mellan olika år är dock påfallande stora och det är 
därför svårt att uttala sig om det finns någon trend 
eller ej. Däremot pekar de på ett behov att förklara om 
deras orsaker ligger i att design, datainsamlingsmetoder 
intensitet i uppföljningen m.m. ofta har förändrats 
under den redovisade perioden. 
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2 INDIVID- OCH HUSHÅLLSUNDERSÖKNINGARNA 1980-86 

2.1 Undersökningar vid UI och AKU 

Tidsserier fr.o.m. 1980 redovisas. Den som är intresserad av före
gående år och en mer detaljerad beskrivning hänvisas till Lind
ström och Dean (1986). För att man skall kunna bedömma tendenserna 
i bortfallsutvecklingen 1980 - 1986 för SCBs större undersökning
ar, ges nedan en kortfattad beskrivning av respektive undersök
ning. 

Hushållens inköpsplaner - HIP 

Hushållens inköpsplaner genomförs fyra gånger per år (januari, 
april, juli och oktober) via korta telefonintervjuer. Av ekonomi
ska skäl har man varit tvungen att göra en ny uppläggning av un
dersökningen. Urvalsstorleken reducerades i juli 1984. Från och 
med 1985 minskade också antalet paneler från fem till tre vilket 
innebar motsvarande minskning av antalet gånger en urvalsperson 
skall intervjuas. Uppgiftslämnarbördan minskade även genom att 
antalet frågor blev färre. I juli och oktober 1985 innehöll hela 
urvalet nya paneler. Datainsamlingen görs nu enbart med telefon, 
t.o.m. jan 1986 tilläts i vissa fall besöksintervjuer. Bortfalls
procenten redovisas ovägd vilket innebär en överrepresentation av 
hushåll med de högsta respektive lägsta inkomsterna. I tidsserier
na redovisas årsmedeltalen av bortfallet. Bortfallsprocenten för 
enskilda undersökningar redovisas i tabell 1. 

Hushållens inkomster - HINK 

Hushållens inkomster har övergått från datainsamling via postenkät 
med telefonuppföljning till enbart telefonintervjuer fr.o.m. 1984. 
Stratifieringen och allokeringen har varierat mellan åren. År 1985 
påbörjades ett omfattande utvärderingsarbete av undersökningen som 
bl.a. utmynnade i en reducering av antalet strata i den nya panel
en i HINK 86. Bortfallet redovisas ovägt (tabell 2). På grund av 
ändringar i stratifieringen är dessa ovägda tal ej helt jämför
bara över åren. Inverkan av redesignen 1986 är inte utredd. 

Arbetskraftsundersökningen - AKU 

I Arbetskraftsundersökningen var fram till 1985 urvalssannolikhet
en större i glest befolkade län. I 1986 års undersökning minskades 
urvalet. Den regionala förstärkningen togs bort liksom den äldsta 
åldersklassen. Bortfallet redovisas ovägt (tabell 3, 4). Inverkan 
av redesignen har inte utretts närmare. Den innebär såväl en re
duktion av svarsbenägna grupper (i glest befolkade län) som en 
reduktion av bortfallsbenägna grupper (de äldre). 
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Undersökningen av levnadsförhållanden - ULF 

Fr.o.m. 1980 tillämpas Individansats i Undersökningen av levnads
förhållanden. Under åren 1980 och 1981 var åldersgruppen 75-84 år 
överrepresenterad. Åren 1982-85 tillämpades OSU. I 1986 års under
sökning utgjordes halva urvalet (49 procent) av en panel från 1979 
(bortfallet har dock visat sig vara lika stort bland de nyvalda 
som i paneldelen, för åldersklassen 23-81 år). 

I bortfallsredovisningen har åldersgruppen 75-84 år uteslutits för 
undersökningarna t.o.m. år 1985, för att få jämförbarhet. Detta 
var ej möjligt för 1986 års undersökning (i denna redovisas bort
fall s p roc en t en för hela åldersgruppen 16-84 å r ) . 
Bortfallsprocenten i ULF 86 är därför ej fullt jämförbar med 
tidigare års. De bortfallssiffror som redovisas i tabell 7 är 
p.g.a detta något högre (uppskattningsvis 0.2 procentenheter för 
det totala bortfallet) för ULF 86 än de som redovisas för tidigare 
undersökningar. 

Partisympatiundersökningen - PSU 

Partisympatiundersökningen har haft samma utformning under tiden 
1980-86. Undersökningen genomfördes dock ej under perioden 81/11-
83/11. OSU tillämpas, vilket medför att de ovägda bortfallsupp
gifterna ger väntevärdesriktiga skattningar. I tidsserierna redo
visas årsmedeltalen av bortfallet. Bortfallsprocenten för enskilda 
undersökningar redovisas i tabell 6. 
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2 . 2 OBJEKTSBORTFALL TOTALT 

Totala bortfallet 
i individ- och hushållsundersökningarna 80-86 

En svag nedgång i bortfallsfrekvensen bryts efter 1982. Sedan dess 
visar trenden åter en försämring för alla undersökningar utom HINK 
(vars bortfallsminskning till största del torde bero på design
förändringen fr.o.m 1984). Hur Metropolitdebatten påverkat inter
vjuklimatet för 1986 års undersökningar har redan konstaterats (se 
Lundström (1986)). Vid en jämförelse av årsresultaten 1985 och 
1986 för de olika undersökningarna noteras en ökning av det totala 
bortfallet med ca 2 procentenheter för alla undersökningar utom 
ULF som ökade med ca 6 procentenheter. Det är värt att notera att 
vid en uppdelning av ULF 86 i nyvalda och paneldel, så är det 
totala bortfallet lika stort i båda dessa grupper (23.6 procent 
för åldersklassen 23-81 år). Paneldelen förklarar alltså inte den 
kraftiga ökningen av bortfallet i ULF 86. 



- 8 -

2 . 3 ANDELEN VÄGRARE 

Andelen vägrare 
i individ- och hushållsundersökningarna 80-86 

Vägrarna utgör den största andelen av det totala bortfallet i de 
flesta undersökningarna. År 1980 var andelen vägrare ungefär lika 
stor i alla undersökningar (9-12 procent), utom AKU som konstant 
har haft en lägre andel vägrare än de övriga (ca 4 procent). 
Resultaten förbättrades något mellan 80 och 82. Sedan dess har 
andelen vägrare ökat. Fram till 1983 Ökade andelen vägrare i ULF 
och HINK på ett likartat sätt. Vägrarandelens nedgång i HINK efter 
1983 kan till stor del förklaras av övergången till telefoninter
vjuer år 1984. Den kraftigaste ökningen av andelen vägrare under 
ett enstaka år skedde för AKU, PSU och ULF 1986. Mellan undersök
ningsåren 85 och 86 har andelen vägrare ökat mest i ULF, drygt fem 
procentenheter (andelen vägrare är något större i paneldelen än 
bland de nyvalda om man ser på åldersgruppen 23-81 år, men kan ej 
förklara den kraftiga ökningen). För HINK, PSU och AKU har ökning
en varit ungefär 1.5 procentenheter, och för HIP ungefär 0.7 pro
centenheter. 
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2 . 4 ANDELEN EJ ANTRÄFFADE 

Andelen ej anträffade 
i individ- och hushållsundersökningarna 80-86 

Från 1980 till 1986 har andelen oanträffade ökat med ca 50 till 
100 procent i de berörda undersökningarna (relativt sett är öknin
garna av andelen oanträffade större än ökningen av andelen vägra-
re). Det finns ett antal påtagliga förklaringar till ökningen av 
andelen ej anträffade: ökat antal hemliga telefonnummer, portlås, 
fler småhushåll och ökade uteaktiviteter. Men även dec minskande 
antalet intervjuare och därmed framtvingade ändringar av deras 
tidsanvändning kan ha inverkat. För AKU är andelen ej anträffade 
ungefär lika hög som andelen vägrare. För HIP har andelen ej an
träffade ökat kraftigt. I HIP 86 översteg andelen ej anträffade 
andelen vägrare för första gången. Detta beror till en del på att 
man av ekonomiska skäl har varit tvungen att slopa besöksintervju
er fr.o.m april 1986. 
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2.5 OMNIBUSUNDERSÖKNINGARNA 1980-1986 

I Oranibusundersökningarna delar flera kunder pä frägeutry.mnet vars 
längd och Innehåll varierar från undersökning till undersökning. 
Datainsamlingen sker genom postenkät med telefonuppföljning på 
urvalsbasis. Undersökningen genomförs i regel varje kvartal. 
Fr.o.m. 3:e kvartalet 1983 har urvalsstorleken ökats till L200 
personer 16-74 år från tidigare 800 i samma åldersgrupp. F.ö. har 
inga designförändringar gjorts. Urvalet är OSU. Det slutliga bort
fallet redovisas vägt (Hansen-Hurwitz - planen) och med årsmedel-
tal. Bortfallsprocenten för enskilda undersökningar redovisas i 
tabell 5. 

Omnibusundersökningarna 80-86 
årsmedelvärden 

Skälen t i l l variationerna i bor t fa l l är svåra a t t ange med säker
het p .g .a . de enskilda undersökningarnas skiftande innehåll och 
omfång. Trenden är ökande. Det höga bor t fa l le t 1986 kan, liksom 
för anslagsundersökningarna förklaras av Metropolitdebatten. I 
buss 864 med hela 23 procents s l u t l i g t bor t fa l l (se tabel l 5) var 
blanketten dessutom ovanligt lång. Medan det s lu tg i l t i ga bortfal
let ökat med 7 procentenheter (från 13 procent t i l l 20 procent) 
under perioden 1980-86 så har postenkätsbortfal let ökat med hela 
13 procentenheter (från 25 procent t i l l 38 procent) . 
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Tabell 1 HIP - Bortfallets fördelning med avseende på orsak 
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Tabell 2 Hink - urvalens fördelning av svarande och orsak till bortfall 
(angivet i procent) 

(1) Sedan 1984 har undersökningen övergått till att vara enbart telefonintervju 
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Tabell 3 AKU - Bortfallets fördelning med avseende på orsak, kön och ålder 

(1) I AKU 1986 bestod urvalet av individer i åldern 16-64 år 
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Tabell 4 AKU - Bortfallets fördelning i olika geografiska områden 
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Tabel l 5 Svars och b o r t f a l l s f ö r d e l n i n g e n i Omnibussundersökningarna 
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Antalet undersökningar per år beror på efterfrågan. Principen är att varje 
undersökning skall ha ett löpnummer som korresponderar mot det kvartal und
ersökningen genomfördes. Men i de fall fler än fyra undersökningar genomförs 
bryts denna principen. 
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Tabell 6 PSU - Bortfallets fördelning m.a.p. orsak 

PSU delar endast In bortfallet i två kategorier; vägrare och ej 
anträffade. o 
Procentandelen vägrare Inkluderar Individer som svarat pa vissa 
bakgrundsfrågor, men vägrat delge sin partipolitiska tillhörig
het. 
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Tabell 7 ULF1 - Bortfalletts fördelning m.a.p orsak, kön och ålder 

1 Bortfallets fördelning m.a.p. orsak har gjorts jämförbara för åren 1980 till 1985 (siffrorna är redovisade för åldesgruppen 
16-74 år, vilket ger en vätevärdesriktig skattning för dessa år) detta har ej kunnat göras för ULF 86. Detta innebär att 
de procenttal för bortfallets fördelning m.a.p. orsak som redovisas i denna tabellen ligger något högre (ca 0.2 procent en
heter för det totala bortfallet). 



- 19 -

3 I /UK'S ELEVUPPFÖLJNINGAR 

3.1 INLEDNING 

I/UK's elevuppföljningar avser att beskriva olika elevkategoriers 
förhållanden vid examenstillfället eller en viss tid efter avslu
tad utbildning. Det rör sig om nuvarande sysselsättning, eventuel
la arbetslöshetsperioder, framtidsplaner o.d.. Tidigare har under
sökningarna varit årliga, men genomförs sedan slutet av 1970-talet 
med längre intervall (enligt rotationssystem som bestäms i samråd 
med statistikanvändarna). 

Undersökningarna genomfördes ursprungligen som en postenkät, men 
då bortfallet tenderade att öka valde man att komplettera enkäten 
med telefonuppföjning på urvalsbasis. I princip tillämpar man 
sedan början av 1970-talet Hansen-Hurwitz - planen i elevuppfölj
ningarna. 

P.g.a. omläggningen av undersökningsplanerna faller en del av 
uppföljningarna utanför denna studie. Endast tre undersökningar 
har upprepats tillräckligt många gånger under likartade förhållan
den för att lämpa sig för tidseriestudier, nämligen ettårsuppfölj-
ningen av avgångna från grundskolan (och ej intagna till gymnasie
skolan) samt korttids- och långtidsuppföljningarna av eximinerade 
från högskolan. 

3.2 GRUNDSKOLEUPPFÖLJNINGARNA AV EJ INTAGNA TILL 
GYMNASIESKOLAN. 

Fram t.o.m. 1977 års undersökningen baserades grundskoleuppfölj
ningar på ett urval av skolklasser slumpmässigt valda från SCBs 
register över klasser i grundskolan. För utvalda klasser inhämta
des från skolorna samtliga elevers personnummer vilka matchades 
mot dels registret över sökande och intagna till gymnasieskolan 
för identifiering av "ej intagna", dels mot RTB för att få adress
uppgifter. Från och med 1980 års undersökning har grundskoleupp
följningarna baserats på ett direkturval från RTB av 16-åringar. 
(Liksom tidigare identifieras "ej intagna" genom matchning mot re
gistret över sökande och intagna.) Denna förändring medför att ca 
5 procent av de som slutade grundskolan 1979 inte kom med i 1980 
års undersökning. Övergången från klassurval till personurval 
beror på att man önskar hålla urvalsfelen på en rimlig nivå trots 
försämrade undersökningsförutsättningar p.g.a. ökat bortfall och 
ökade kostnader. (Med en födelseårsdefinierad population kan man 
göra ett direkturval av personer vilket ger väsentligt högre pre
cision i skattningarna jämfört med tidigare.) 
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Urvalsstorlekarna har varierat mellan ca 3000 och 6000 personer. 
År 1980 och framåt har man använt sig av stratifierat urval med 
0SU- UÅ inom strata, antalet strata har dock varierat mellan un
dersökningarna. Det slutliga bortfallet redovisas vägt (tabell 8). 

3.3 HÖGSKOLEUPPFÖLJNINGARNA 

Denna typ av undersökningar började läsåret 1967/68 i syfte att 
belysa de samband som finns mellan utbildningsinriktning och 
yrkesval. 
Vid examenstillfället samlade SCB t.o.m. läsåret 76/77 in uppgift
er om studier, förvärvsarbete m.m. för samtliga som avlade examen 
vid universitet och högskolor. Uppgifter om planer avseende för
värvsarbete, studier m.m. samlades även in via enkätundersökningar 
ett halvt år efter examen och fr.o.m läsåret 1973/74 även tre år 
efter examen för vissa grupper av examinerade. 

I samband med högskolereformen 1977 kom planundersökningen vid 
examenstillfället helt att upphöra medan halvårs och treårsupp-
följningarna fortsatte med vissa förändringar och under andra 
beteckningar - korttidsuppföljningen resp. långtidsuppföljningen. 
Högskolereformen innebar bl.a. en förändring av begreppet högsko
la. Förutom de traditionella universitets- och högskoleutbildning
arna ingår numera utbildningar som före 1977 låg utanför högsko
lan, t.ex. förskollärare och sjuksköterskeutbildningen. Högskolan 
öppnades även för nya grupper av studenter genom att behörighets-
och urvalsreglerna förändrades, främst för de traditionella uni
versitets- och höskoleutbildnigarna. 

Undersökningspopulationen i de båda typerna av undersökningar har 
skiftat något bland de som examinerats t.o.m. 1978. Uppföljningar 
som behandlar examinerade 1979 har en något annan undersöknings-
population än de som behandlar examinerade 1980 och senare, men 
även här kan uppföljningarnas populationer skilja sig åt. 

Det är alltså två typer av förändringar i undersökningsdesignen: 

1) Undersökningspopulationen har blivit större genom högskole
reform 

2) Examensgrupperna varierar något från undersökning till under
sökning. 

Urvalsstorlekarna varierar mellan 3000 till 6000 personer. Vid 
urvalsdragningen har man tillämpat stratiferat urval med examens
grupp som stratum, små strata har totalundersökts, medan man i 
större strata har dragit ett obundet slumpmässigt urval (OSU). I 
tidigare undersökningar har även systematiskt urval förekommit. 
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Korttidsuppföljningarna genomfördes ca ett halvt år efter examen, 
varje kvartal fram t.o.m. april 1976. Därefter bröts detta mönster 
och uppföljningarna kom att genomföras ca ett år efter examen. 
Även periodiciteten ändrades. Efter ett uppehåll under 1977-79 har 
undersökningen genomförts två gånger under 1980, två gånger under 
1982 och en gång 1985. 
Även långtidsuppföljningarna har varit föremål för omläggningar. 
Undersökningen genomfördes två gånger per år fram till 1977. Där
efter en gång per år fram till och med 1980. Därefter har den 
övergått till att genomföras fyra år istället för tre år, efter 
examen. Sedan 1980 har tre undersökninngar genomförts, två under 
1982 och en under andra kvartalet 1986. 
I tidsserierna redovisas årsmedeltalen av bortfallet. Bortfalls
procenten för de enskilda undersökningarna redovisas i tabell 9, 
10. Det slutliga bortfallet redovisas vägt. 
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3.4 BORTFALLSANALYS 

Elevundersökningarnas populationer är begränsade till ett litet 
antal åldersklasser och/eller elever med viss utbildning. Ur bort-
fallssynpunkt är därför elevundersökningarna inte jämförbara med 
undersökningar av mer omfattande population. På grund av ovan 
nämnda förändringar i populationer och periodicitet under 1980-
talet ar inte heller enskilda elevuppföljningar av samma slag helt 
jämförbara. 

Grundskolouppföljningar 1971-84 
ettårsuppföljning av ej ant till gymn 

I grundskoleuppföljningarna kan man förvänta sig ett relativt högt 
bortfall, jämfört med vad som skulle erhållas i en undersökning 
bland samtliga 16-åringar. Populationen består ju av ej intagna 
till gymnasieskolan, en grupp som kan förväntas ha låg svarsbe
nägenhet i en postenkät. Undersökningen 1971 bestod endast av en 
postenkät, fr.o.m. 1972 har telefonuppföljningen ingått. Man kan 
utläsa en stark ökning i postenkätsbortfallet fram t.o.m. 1976 års 
undersökning, därefter har postenkätsbortfallet legat på ungefär 
samma nivå. Det slutliga bortfallet har däremot under tiden 1972-
77 legat på ungefär samma nivå, för att sedan öka vid 1980 års 
undersökning. Sedan 1980 har dock undersökningspopulationen för
ändrats. 1984 års undersökning ligger på ungefär samma nivå som 
1980 års både i postenkäten och i det totala bortfallet. 
Andelen 16-åringar som ej intagits till gymnasiet var ca 30 pro
cent år 1976. Sedan dess har denna grupp minskat kontinuerligt 
till 14 procent år 1984« Detta kan förväntas påverka bortfallspro
centen, eftersom populationen kanske alltmer utgörs av "läs- och 
skrivsvaga" ungdomar. 
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Även högskoleuppföljningarna beskriver en selekterad grupp av 
befolkningen. Denna grupp borde ha lättare att besvara en post
enkät än gemene man. 
I korttidsuppföljningen och långtidsuppföljningen bör övergången 
från \ års till 1 års resp. 3 års till 4 års uppföljning ej ha 
påverkat svarsbenägenheten nämnvärt. 

Högskoleuppföljningar 1973-86 
1) korttids 2) långtids 

Förändringen av populationen på grund av högskolereformen 1977 
tycks inte ha påverkat vare sig korttids- eller långtidsuppfölj
ningens bortfall, åtminstone inte negativt. Bortfallet är genom
gående lägre i korttidsuppföljningen än i långtidsuppföljningen. 
Med reservationer för brotten i tidsserierna kan man skönja ett 
likartat bortfallsmönster i de båda undersökningarna. Bortfallet 
ökade fram t.o.m. år 1976, därefter skedde en nedgång i bortfall
et, som bröts efter år 1982. En jämförelse mellan högskoleuppfölj
ningarna och UT:s anslagsundersökningar (se Lindström och Dean 
(1986) för UT:s anslagsundersökningar före 1980) visar ett lik
artat mönster t.o.m. år 1982, så ett antagande om en ökning i 
högskoleuppföljningarnas bortfall under åren 1983-86 borde vara 
rimlig. 
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UK's elevundersökningar 

Tabell 8 Grundskolan ej antagna till fortsatt utbildning 

(uppföljning ett år efter examen) 
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Tabell 9 Högskolan korttidsuppföljningen 

(1/2 årsuppföljning t.o.m. sept 76 därefter 1 års 
uppföljning) 
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Tabell 10 Högskolan långtidsuppföljningen 

(3 årsuppföljning t.o.m. maj 82 därefter 4 års 

uppföljning) 
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4 FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLEUNDERSÖKNINGARNA 1970-87 

4 . 1 ALLMÄNT 

Tidsserier av bortfallssiffror redovisas om möjligt fr.o.ra. 1970. 
Ramen utgörs av CFAR (Centrala företags- och arbetsställeregist
ret). Urvalsplanen för företagsundersökningarna är stratifierat 
slumpmässigt urval. Stratifieringen sker enligt anställda och 
bransch. De största företagen efter antal anställda är oftast 
totalundersökta. Arbetsställeundersökningarna är oftast totalund
ersökningar med cutoff, och bortfallssiffrorna är här mycket 
låga. Exempelvis Industristatistiken F/IN har objektsbortfall i 
storleksordningen 3-5 procent. Små företag har ofta stort bortfall 
och de största företagen minst bortfall procentuellt. För bortfall 
kan man ej urskilja om företaget är aktuellt eller inte (övertäck
ning). Bortfallssiffrorna inkluderar därmed viss övertäckning. 
Mätmetoden är postenkäter och bortfallsuppföljningen sker genom 
påminnelseenkäter och för stora företag även genom telefonkontakt. 
Uppgiftslämmnartvång föreligger. 

Bortfallsprocent vägd på objektsnivå: Antal bortfallsobjekt upp
räknat med stratumvikter i relation till totalt antal objekt i 
ramen. 

Bortfallsprocent ovägd på objektsnivå: Antal bortfallsobjekt oupp
räknat relaterat till totalt antal utvalda objekt. 

För bortfallsprobleraatiken i övrigt, se Garås: F-metod nr 9, 12 
och 14. 

4.2 FINANSSTATISTIKEN F/FI 

F i n a n s s t a t i s t i k e n ä r en årsundersökning och urvalsplanen är s t r a 
t i f i e r a t slumpmässigt u rva l av före tag där de s t ö r s t a företagen är 
t o t a l u n d e r s ö k t a . Undersökningen omfattar SNI 1-9 och rampopula-
t ionen utgör 113 000 fö re t ag varav 11 000 är u tva lda . Urvalsplanen 
har ändra t s några gånger sedan 1970 med f l e r utvalda fö re tag . 
Detta i kombination med krympande pe r sona l resurse r och ökat upp-
gif ts lämnarmotstånd kan fö rk la ra en del av de ökade b o r t f a l l s s i f f 
rorna över perioden 1970-85. Bor t fa l l sp rocen ten redovisas vägd på 
ob jek t sn ivå för SNI 1-9. 

4 .3 INVESTERINGSENKÄTERNA F/FI 

Investeringsenkäterna görs numera tre gånger om året (februari, 
maj, oktober) och tidigare även i augusti. Urvalsplanen är strati
fierat slumpmässigt urval av företag med cutoff samt med de stör
sta företagen totalundersökta. Undersökningen omfattar SNI 2-3 och 
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rampopulationen utgör 11 400 företag (exklusive cutoff-delen) 
varav 2 700 är utvalda. Urvalsplanen har ändrats några gånger 
under perioden 1973-86. Minskande personalresurser och ökat upp-
giftslämnarmotstånd kan förklara en del av de ökande bortfalls
siffrorna för perioden. Undersökningsresultat redovisas både på 
företags- och arbetsställenivå (institutionellt respektive funk
tionellt). Bortfallsprocenten redovisas ovägd på objektsnivå för 
SNI 2-3. Siffrorna gäller maj-enkäten. 

4.4 OMSÄTTNINGSSTATISTIKEN F/SE 

Omsättningsstatistiken är en månadsundersökning, tidigare en kvar
talsundersökning. Urvalsplanen är stratifierat slumpmässigt urval 
av företag med de största företagen totalundersökta. Denna under
sökning omfattar bl.a. SNI 6.2 och rampopulationen utgör 1 100 
företag varav 970 är utvalda. Urvalsplanen har ändrats en del 
gånger under perioden 1970-87. Minskande personalresurser, ökat 
uppgiftslämnarmotstånd samt uppsnabbning av statistikpubliceringen 
kan förklara en del av de ökande bortfallssiffrorna under period
en. Bortfallsprocenten redovisas vägd på objektsnivå för SNI 6.2. 
Siffrorna gäller januari och tidigare l:a kvartalet. 

4.5 TJEXIM F/FI 

Tjänste-export och -importenkäten är en årsundersökning. Urvalet 
är stratifierat slumpmässigt urval av företag (stratifieringsvari-
abeln anställda är ej använd här). Rampopulationen utgör 63 600 
företag varav 2 300 är utvalda. Urvalsplanen är i stort sett den
samma för perioden 1979-85. Bortfallet är förhållandevis lågt och 
visar ingen ökande trend för perioden. Bortfallsprocenten redovi
sas ovägd på objektsnivå och övertäckningen är ganska stor i denna 
undersökning. 

4.6 LEVERANS- OCH ORDERSTATISTIKEN F/IN 

Leverans- och orderstatistiken är en månadsundersökning. Urvalet 
är stratifierat slumpmässigt urval av företag med cutoff och de 
största företagen totalundersökta. Redovisning av undersökningsre
sultat sker på arbetsställenivå. Denna undersökning gäller SNI 2-3 
och rampopulationen (exklusive cutoff-delen) utgör 11 000 företag 
varav 2 200 är utvalda. Urvalsplanen är i stort sett densamma för 
perioden 1980-86 och bortfallet visar ingen ökning under perioden. 
Bortfallsprocenten redovisas dock ej vägd på objektsnivå, utan 
värdet av imputeringarna uppräknas med stratumvikter och relateras 
till totalskattningen för SNI 2-3 (variabeln leveranser). Detta 
ger ett lägre procenttal än om redovisningen skett enligt vägt på 
objektsnivå. Bortfallssiffrorna utgör genomsnitt per år. 
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4.7 LAGERTYPSTATISTIKEN 

Motsvarande som för leverans och order gäller för lagertypsstati
stiken frånsett att denna är en kvartalsundersökning och att bort
fallssiffrorna redovisas för perioden 1981-1986. Dessutom används 
samma urval för de båda undersökningarna. 

Totala bortfallet 
från F-avdelningen 1970-87 

1) FINANSSTATISTIKEN 

2 ) INVESTERINGSENKÄTERNA 

3 ) OMSÄTTNINGSSTATISTIKEN 

A) TJÄNSTEEXPORT OCH IMPORT 

5 ) LEVERANS OCH ORDER 

6) LAGERTYP 

Man kan grovt säga att bortfallssiffrorna visar en ökande trend 
1970-79 och att trenden ej är ökande 1980-87. Förklaringen till 
den ökande bortfallstrenden kan delvis förklaras av ökat uppgifts-
lämnarmotstånd, minskade personalresurser samt uppsnabbningen av 
statistikpubliceringen. Bortfallsvariationen inom undersökningarna 
är dock stor och svårförklarad. Dessutom redovisas bortfallspro
centen för olika undersökningar på olika sätt. Bortfallsnivåerna 
är därför ej jämförbara mellan undersökningarna. Investeringsen
käten och TJEXIM redovisas ovägda på objektsnivå och detta mot
svarar redovisningssättet för individ och hushållsundersökningar
na. Normalt i F-statistiken leder bortfallsprocenten vägd på ob
jektsnivå, ovägd på objektsnivå respektive vägd enligt någon 
hjälpinformation till sjunkande procenttal och minst enligt sist
nämnda varianten. 
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