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1987-10-01 U/STM-Ö 

S Lundström, ILK 

Utveckling av estimator för skattning av antal förvärvsarbet-
ande i olika arbetstidsklasser inom små redovisningsgrupper 

1 Bakgrund 

Utredningen om alternativa metoder för framtida folk- och bo
stadsräkningar (FoBALT) låg till grund för riksdagens beslut 
om utformningen av 1985 års folk- och bostadsräkning 
(FoB 85). Beslutet innebar att datainsamlingen även denna gång 
huvudsakligen skulle utföras med hjälp av en enkät till alla 
vuxna personer i riket, dock med det undantaget att nu skulle 
sysselsättningsinformationen insamlas via administrativa re
gister. Fördelarna FoBALT-utredningen såg med denna datainsam
lingsmetod var att uppgiftslämnarbördan skulle minska för all
mänheten och dessutom skulle det vara möjligt att tillgodose 
behovet av årlig sysselsättningsstatistik. Riksdagen gick i 
huvudsak på utredningens linje men avslog förslaget att också 
insamla uppgifter om arbetad tid på detta sätt. I stället sä
ger man: "... SCB bör ... pröva möjligheterna att via s k syn
tetiska skattningar fördela resultatet från riksnivån på re
gionala data i detta avseende." 

Det administrativa register som föreslogs utgöra den huvudsak
liga datakällan är baserat på kontrolluppgifterna (KU)'. Dess
utom används också en del andra register. För att få en detal
jerad beskrivning av systemet och på vilket sätt de förvärvs
arbetande avgränsas hänvisas till (14). Systemet har getts 
förkortningen ARSYS. 

1 denna rapport redovisas arbetet^ med att utveckla en estima
tor för skattning av antalet förvärvsarbetande uppdelade på 
arbetstidsklasser för små redovisningsgrupper. 

2 Krav på estimatorn 

Sysselsättningsstatistik uppdelad på arbetstidsklasser används 
bl a av de kommunala planerarna för barnomsorgsplanering, för 
pendlingsstudier och sysselsättningsprognoser. Inom barnom
sorgsplaneringen vill man veta hur många mödrar till förskole
barn som arbetar mer än 16 timmar per vecka och denna stati
stik vill man ha uppdelad på delar av kommuner. Vid pendlings
studier och sysselsättningsprognoser vill man ha antalet för-

1) Kontrolluppgiften innehåller bl a den anställdes inkomst 
under föregående år och sänds inför den årliga inkomstdek
larationen från arbetsgivaren till skattemyndigheterna (och 
en kopia till den anställde). 

2) I projektet har följande personer deltagit: Claes Cassel, 
Sixten Lundström, Göran Råbäck, Jan Sävenborg, Björn Tegsjö 
och Staffan Wahlström, varav den "arbetande" delen har ut
gjorts av de tre först nämnda. 
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värvsarbetande som pendlar från ett litet område till ett an
nat litet område uppdelat på arbetstidsklasser. Det innebär 
att efterfrågan på statistik avser mycket små redovisnings-
grupper. 

Mot denna bakgrund är det naturligtvis omöjligt att utnyttja 
en konventionell estimator som baserar sig på ett urval. Även 
med ett stort urval skulle vissa redovisningsgrupper inte in
nehålla några observationer. För övriga redovisningsgrupper 
skulle urvalsfelet bli oacceptabelt stort. Ett villkor är där
för att den estimator som väljs måste ge skattningar med mind
re urvalsfel än konventionella skattningar. Den grupp av esti-
matorer man då tänker på är modellberoende eller som de ibland 
(något oegentligt) kallas, syntetiska estimatorer. 

Dessa estimatorer bygger på ett samutnyttjande av flera data
källor och är beroende av en modell. Ofta har man ett register 
som ger antalet objekt i varje liten redovisningsgrupp förde
lat på hjälpgrupper som kön, ålder, etc. Däremot saknas under
sökningsvariabeln i registret. Från en urvalsundersökning häm
tas skattningar på riksnivå fördelade på samma hjälpgrupper 
och undersökningsvariabelns kategorier. Modellen består van
ligtvis av ett antagande om att den "struktur" som mäts på 
riksnivå också gäller för de små redovisningsgrupperna. 

Estimatorerna kan vara mer komplicerade än så men gemensamt 
för hela gruppen är att de ger skattningar med små urvalsfel. 
Däremot kan de i vissa fall uppvisa stora modellfel. Metodar
betet består i att finna en estimator med små modell- och ur
valsfel. 

Modellfelen kan också förändras över tiden och därför gäller 
det att hitta en estimator som kan förväntas ha relativt kon
stanta modellfel. 

3 Datakällor 

Det är framför allt två datakällor som är aktuella att använ
das vid skattning av arbetad tid, nämligen den årliga syssel
sättningsstatistiken (ARSYS) och arbetskraftsundersökningen 
(AKU). Vissa överväganden görs också kring användandet av data 
från FoB 80 (senaste räkning då sysselsättningsdata insamlades 
via enkät). 

ARSYS ger möjlighet att avgränsa populationen av förvärvsarbe
tande och i registret finns även information om bl a kommun
tillhörighet, ålder, kön, näringsgren och inkomst. 

I AKU finns också information om ålder, kön och näringsgren. 
Inkomst kan påföras personerna i urvalet. Dessutom innehåller 
AKU information om den "normala veckoarbetstiden". Urvalet i 
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AKU omfattar ca 12 000 förvärvsarbetande varje månad. Matför
farandet och definitionen av arbetstid i AKU avviker en del 
från tidigare folk- och bostadsräkningar. I studien görs vissa 
jämförelser mellan skattningar från de två datakällorna. 

4 Studerade estimatorer 

Det finns ett stort antal estimatorer som tillhör gruppen mo
dellberoende estimatorer och naturligvis kan inte alla ingå i 
en och samma metodstudie. Vi begränsar oss till dem som av 
olika skäl kan förväntas fungera bra. Dessutom vill vi ha med 
estimatorer som är intressanta att jämföra med. 

Vi inför följande beteckningar: 

Populationen Q består av N individer ur vilken vi skall dra 
ett stickprov med n individer. 

q är en redovisningsgrupp i Q med N„ individer. Om vi väljer 
n med OSU så är E(n„) = Nq/N • n, där nq är urvalsstor
leken i q. 

Vi önskar skatta en storhet 

Till vårt förfogande finns ett antal hjälpvariabler vars vär
den är kända för samtliga individer i Q. Q kan indelas i H 
hjälpgrupper. Man känner då % och N^q; n^ betecknar ur
valsstorlek i grupp h. 

i) I den syntetiska estimatorn (SYNT) skattas andelen för
värvsarbetande i den studerade arbetstidsklassen i hjälpgrupp 
h och sedan får varje individ i hjälpgrupp h, oberoende av 
vilken redovisningsgrupp den tillhör, representeras av denna 
skattade "sannolikhet" (dvs den skattade andelen) för att 
tillhöra arbetstidsklassen. Det förväntade antalet med egen
skapen i redovisningsgrupp q blir då 

Den syntetiska skattningen av efterfrågade parameter har föl
jande form: 

(1) 
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ii) Jämfört med SYNT utnyttjar följande estimator, SïNTINK, en 
summering av årsinkomster i stället för antalsuppgifter: 

(2) 

Xi är årsinkomst för individ i och 

(Referens: (4).) 

iii) Det är rimligt att anta att med stigande årsinkomst ökar 
sannolikheten för att vara t ex heltidsarbetande. Det är också 
troligt att sannolikheten som funktion av årsinkomsten ökar 
mer i exempelvis intervallet 60 000-80 000 kr i årsinkomst än 
i ett lika långt intervall för höga respektive låga inkoms
ter. En logit-modell verkar därför rimlig. 

Genom vägd minska-kvadrat-anpassning skattas koefficienterna i 
regressionslinjen 

Pn = sannolikheten att en person i grupp h tillhör studerade 
arbetstidsklass 

och 

x' = (x-j, ..., xm) betecknar en uppsättning dummyvariabler 
för de kategoriska variablerna kön, ålder (klassindelad) och 
näringsgren samt en variabel som anger medelvärdet för varje 
inkomstklass. Vid skattning av koefficienterna utnyttjas ande
len i grupp h som observerats höra till studerade arbetstids
klass som skattning av Pn. 
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Estimatorn, LOGIT, har föjande utseende: 

(3) 

där Pn betecknar den genom modellen predikterade andelen i 
grupp h för arbetstidsklassen och beräknas som 

Anmärkning : I metodstudien beräknas LOGIT för olika arbets
tidsklasser. Varje gång ses det som ett 2-kategori-problem: 
studerade arbetstidsklass respektive övriga. 

(Referenser: 2 och 3.) 

iv) SCB har tidigare prövat en modellberoende estimator vid 
skattning av antalet förvärvsarbetande mellan folk- och bo
stadsräkningar. Denna SPINK-estimatorl är konstruerad på följ
ande sätt: 

Q förutsattes sorterad efter variablen x, årsinkomst. Då är 
estimatorn 

(4) 

Gih och G2n är undre och övre gränsen för vad en individ i 
hjälpgrupp h "bör" tjäna för att rimligtvis tillhöra den aktu
ella arbetstidsklassen. Hur dessa gränser skattas framgår av 
figur 1 och efterföljande förklaring. 

1) Den SPINK-estimator som SCB har använt är mindre effektiv 
än den vi använder. Vi beaktar nämligen också interaktioner 
mellan variablerna som bygger upp hjälpgrupperna (se (15)): 
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Figur 1 Antal individer i hjälpgrupp h som har en årsin
komst mindre än x. 

Nn betecknar det från urvalet skattade antalet individer som 
tillhör sysselsättningsklasserna under den aktuella. Antalet 
individer som tillhör den aktuella sysselsättningsklassen, 
N̂ ft, skattas med hjälp av: 

och Nn\ som betecknar en skattning av antalet individer vars 
arbetstid Jhögst tillhör den aktuella klassen, kan beräknas som 
^h = Nh + N(j, . Inkomstgränserna G ^ och G2n skat
tas sedan genom projektion på inkomst-axeln. 

(Referens: (15).) 

v) Särndal (13) har via generaliserad regressionsestimation 
utvecklat en estimator.som är asymptotiskt väntevärdesriktig. 
Den består av en syntetisk estimator (se i)) minus en skatt
ning av biåsen för den syntetiska estimatorn. Den senare delen 
blir vanligtvis behäftad med stora urvalsfel. Cassel (1) har 
därför utvecklat en estimator där den senare delen multiplice
ras med en konstant (a). I denna studie utnyttjar vi en skatt
ning av optimalt (minimerar Mean Square Error under vissa an
taganden) a-värde. Estimatorn benämnes: 
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"Optimalt korrigerad syntetisk skattning" (KORRSYNT) 

(5) 

(Referenser: (1), (13).) 

vi) Tidigare nämnda estimatorer är alla modell-beroende och 
därför också biased. För att få en konventionell unbiased es
timator att jämföra med ingår även följande direkta estimator 
(DIR). Den utgörs av medelvärdet bland observationerna i q 
utan användning av hjälpinformation. 

(6) 

5 Problem i metodstudien 

En evalvering av modellberoende estimatorer vid skattningar 
för små redovisningsgrupper innehåller många svårigheter. För 
att kunna skatta felmått som bias, varians och Mean Square 
Error krävs att man har tillgång till populationsvärdena. Es-
timatorerna är också i många fall så komplicerade att simule
ringar får genomföras. Någon form av "nedtransformering" av de 
stora mängderna är också nödvändiga av kostnadsskäl. Det är 
inte möjligt att göra ett stort antal upprepande urval (av, 
som i detta fall, 35 000 personer) ur en mycket stor popula
tion och sedan skatta felen för det stora antalet små redovis
ningsgrupper. 

I föreliggande studie är det ytterligare två problem: 

1) Definitionen av arbetad tid avviker något mellan AKU och 
FoB. Hur skall effekten av detta mätas? 

2) Man kan förvänta sig att det finns ett samband mellan arbe
tad tid per vecka och årsinkomst. Problemet är att det finns 
personer som endast arbetar en del av året och därmed får en 
låg årsinkomst men som arbetar heltid under den period de är 
sysselsatta. På KU finns en fråga om vilken period inkomstupp
gifter avser men för närvarande är den dåligt ifylld. Den upp-
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giften förväntas bli betydligt bättre i framtiden och därmed 
kan angivna inkomst lätt transformeras om till en inkomst som 
skulle uppstått om sysselsättningen pågått hela året. Hur 
skall metodstudien kunna göras realistisk under dessa förut
sättningar? 

För att i möjligaste mån klara av dessa problem har metodstu
dien lagts upp i olika etapper. Dessa framgår av de kommande 
avsnitten. 

6 Simuleringsstudier 

6.1 Felmått och metod för skattning av dessa 

Ett vanligt felmått för en estimator Tq är Mean Square Error 
(MSE). Det innehåller både slumpfel och bias enligt följande: 

Om B (Tg) = 0 brukar man ange konfidensintervall för skatt
ningen, Tq i 2 / Var (îq)^(detta är ett 95 procentigt kon-
fidensintervall). När B (Tq) # 0 finns .uiget motsvarande 
sannolikhetsmått men brukligt är att ge måttet samma dimen
sion, dvs beräkna RMSE = /~MSE (îq). 

I studien skattas förutom RMSE också Var (Tq), B (Tq) och 
den procentuella andelen som absolutvärdet av biåsen utgör av 
roten ur MSE (Andel-B = 100 • IB (Tq)I// MSE (T„)). Dess
utom redovisas också vissa medelvärden (över redovisningsgrup-
perna). 

Dessa värden skattas i studien med hjälp av simuleringar. För 
varje upprepning r (r = 1, ..., R) beräknas estimatet 
(Tq(r)) och när alla R upprepningar är gjorda beräknas: 

(8) 

(9) 

6.2 Överväganden kring urvalsstorlek 

De modellberoende estimatorerna utnyttjar urvalsinformationen 
till att skatta andelen förvärvsarbetande i en viss arbets
tidsklass i en viss hjälpgrupp för hela riket. Det innebär att 
urvalsfelet kan förväntas vara litet även om urvalsstorleken 
är liten, säg 1 000. Det stora bidraget till felet förväntas 
komma från biåsen. 
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Estimatorn DIR baserar sig enbart på de observationer som ham
nar i redovisningsgruppen och blir därför mycket mer beroende 
av den totala urvalsstorleken. 

I studien används två urvalsstorlekar, nämligen 1 000 respek
tive 2 500 individer. Båda alternativen ger i nästan alla stu
dierna något för stora urvalsfel för de modellberoende estima-
torerna men för små urvalsfel för estimatorn DIR jämfört med 
en verklig situation då AKU-data utnyttjas. 

6.3 Simulering inom AKU-population 

Populationen i denna etapp bildas av de svarande individerna i 
AKU-urvalen för oktober, november och december 1980 samt av de 
utgående panelerna för övriga månader under året. För att även 
få med variabeln arbetstidsklass från FoB matchas beståndet 
mot FoB 80. Dessutom matchas det mot KU-registret samt SCBTB-
registret för att erhålla enbart helårsarbetande anställda 
personer. Det är känt att kategorin företagare har ett mycket 
avvikande samband mellan inkomster och arbetad tid jämfört med 
övriga. Det är oklart om denna kategori i framtiden skall sär-
redovisas eller kanske inte redovisas alls. Denna grupp får 
även en särbehandling i ARSYS. Det visar sig att det råder 
stor skillnad avseende sambanden mellan årsinkomst och arbets
tidsklass mellan åldersgrupperna 16-24 år och 25-64 år. Efter
som vi har ett relativt litet antal individer i den lägre ål
dersgruppen begränsas studien till gruppen 25-64 år. Dessutom 
begränsas populationen till personer som är förvärvsarbetande 
både enligt AKU och FoB. 

Simuleringspopulationen består efter dessa reduceringar av 
knappt 35 000 förvärvsarbetande. Den är för liten för att en 
uppdelning på kommuner skall bli meningsfull, därför får länen 
utgöra redovisningsgrupper. För varje person finns uppgift om 
kön, ålder, årsinkomst, arbetstidsklass enligt AKU respektive 
FoB samt uppgift om länstillhörighet. 

I tabellerna 1 a-3, bilaga 1, redovisas en del av resultaten 1 
för simuleringarna inom AKU-populationen. Hjälpgrupperna har 
bildats av kön och 8 inkomstklasser (i tusentals kr: 0-19, 
20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-). 

Tabellerna 1 a-1 c visar att med urvalsstorleken 1 000 är SYNT 
den estimator som fungerar bäst för alla arbetstidsklasser. 
SYNTINK fungerar nästan lika bra för klasserna 1-19 timmar/ 
vecka och 20-34 timmar/vecka men för klassen 35-w timmar/vecka 
är SYNT överlägsen. För denna senare klass är även L0GIT bätt
re än SYNTINK. De två estimatorerna DIR och KORRSYNT som är 

1) I (5) redovisas samtliga resultat. 
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unbiased respektive asymptotiskt unbiased uppvisar stora fel. 
Huvuddelen av dessa fel utgörs av urvalsfel, vilket framgår av 
tabellerna 2 a-2 c. För övriga estimatorer är biåsen dominer
ande även med så litet urval som 1 000 individer. En beräkning 
visar att medelvärdet över andel-B (se definition i avsnitt 
6.1) är 62, 55 respektive 56 procent för de tre arbetstids
klasserna. 

Tabell 3 visar RMSE vid skattning av procentuella andelen för
värvsarbetande 35-w timmar/vecka när stickprovsstorleken är 
2 500 och med samma hjälpgrupper som för tidigare tabeller. 
Jämför man tabell 1 c och 3 ser man som väntat att det är DIR 
och KORRSYNT som uppvisar större reduceringar av felen vid ök
ning av urvalsstorleken än övriga estimatorer. Med urvalsstor
leken 2 500 är medelvärdet över andel-B 72, 64 respektive 63 
procent för de tre arbetstidsklasserna. 

Simuleringar har också genomförts för hjälpgrupper bestämda av 
kön och 14 inkomstklasser (i tusentals kr: 0-19, 20-24, 25-29, 
..., 75-79, 80-). De visar att ingen förbättring åstadkoms med 
denna utökning av inkomstklasserna. 

I bilaga 2 redovisas skillnaderna mellan AKU-uppgiften och 
FoB-uppgiften om arbetad tid i AKU-populationen. Stora avvi
kelser förekommer speciellt vad gäller den lägsta arbetstids
klassen (underskattning med 24,6 procent i AKU) . Dessa avvi
kelser påverkar naturligtvis skattningarna. 

6.4 Simulering inom FoB-population över kommuner i 
Örebro län respektive Norrbottens län 

Syftet med denna etapp är i första hand att utreda om slutsat
serna från simulering i AKU-populationen står sig när kommunen 
utgör redovisningsgrupp och när värdena på undersökningsvaria
beln hämtas från FoB 80. 

Populationen utgörs av de som är förvärvsarbetande enligt 
FoB 80 och helårsarbetande anställda enligt skatteadministra
tionens register. Storleken på populationen är ca 90 000. 

Tabellerna 4 a-4 c i bilaga 1 visar skattningar av RMSE för de 
tre arbetstidsklasserna när urvalsstorleken är 1 000. Hjälp-
grupperna är bestämda av kön och 14 inkomstklasser (samma som 
anges i avsnitt 6.3). 

Slutsatsen blir att den enkla estimatorn SYNT även i denna si
muleringsstudie uppvisar de minsta felen. 

En motsvarande simulering genomfördes även för kommuner i 
Norrbottens län. Också den studien visade att SYNT-estimatorn 
fungerade bäst. 
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Mot bakgrund av dessa studier valdes SYNT-estimatorn. Förutom 
att den nästan genomgående fungerar bäst så är den också en
kel, vilket gör det lätt att beskriva den för statistikanvän
darna. 

7 Förbättring av SYNT-estimatorn 

Hittills har bara hjälpgrupper bildade av kön och inkomstklas
ser utnyttjats. Ålder och näringsgren samvarierar troligen 
också med undersökningsvariabeln. Dessutom har tidigare arbe
ten inom detta område (12) visat att det kan vara möjligt att 
kraftigt reducera biåsen genom att gruppera kommunerna och ut
nyttja estimatorn inom varje grupp. 

Detta förbättringsarbete är möjligt att utföra utan att genom
föra simuleringar, p g a att såväl formeln för (förväntad) va
rians som för biåsen är möjliga att härleda för SYNT-estima
torn (se bilaga 3): 

Förväntad varians: 

(10) 

(11) 

Genom att vi i studien känner Yn , Y^q och Nng kan vi 
för godtycklig urvalsstorlek (n) beräkna förväntad varians och 

bias. 

Felmått som används i studien är följande: 

Roten ur (förväntad) Mean Square Error: 

RMSE = { E [Var (SYNT)] + B2 (SYNT)}1/2 (12) 

Relativ bias: 

Rel-B = 100 • B (SYNT)/Pq (13) 

Relativ RMSE: 

Rel-RMSE = 100 • RMSE (SYNT)/Pq (14) 
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Beräkningarna utförs för samtliga kommuner i FoB 80. För att 
reducera datamängden gjordes analyser inom Örebro- respektive 
Norrbottens-populationer av bl a hur inkomsterna skulle klas
sificeras (10). Ett problem med övergången till rena FoB-data 
är att årsdeltidare inte kan selekteras bort utan tillgång 
till mycket stora resurser. Därför gjordes inom Norrbottens-
populationen en studie av hur felen avvek med och utan denna 
selektering (8). Felen ökade när delårsarbetande var med men 
det såg inte ut att påverka valet av hjälpgrupper och därför 
ansåg vi att förbättringsarbete utifrån FoB-data skulle funge
ra bra. 

Ett viktigt krav på estimatorn är att den fungerar bra över 
tiden. Därför studerade vi också hur en estimator utvecklad på 
FoB 80-data fungerar på FoB 75-data. 

I bilaga 4 redovisas medelvärdet (över samtliga kommuner) av 
Rel-RMSE för olika hjälpgruppsindelningar. Urvalsstorleken är 
35 000 vilket ungefär motsvarar antalet förvärvsarbetande i 
tre månads-AKU. De inkomst- och näringsgrensklassificeringar 
som är gjorda bygger på beräkningar vars detaljer inte redovi
sas här (se (5)-(7)). 

Tabell A i bilaga 4 visar att de genomsnittligt minsta felen 
erhålls då alla fyra variablerna, KÖN, ALDER, SNI5 och INK4 
(se förklaringar av variablerna i bilaga 4) används vid hjälp-
gruppsindelningen. Detta gäller dock enbart arbetstidsklassen 
35-w timmar/vecka. För klassen 20-w timmar/vecka spelar inte 
hjälpgruppsindelningen nämnvärd roll. ÅLDER kan dock tas bort 
utan betydande ökning av felen. 

För att få en uppfattning om effekten av hjälpinformationen 
har vi beräknat medelvärdet av Rel-RMSE för en syntetisk esti
mator utan hjälpinformation (dvs den skattade andelen för
värvsarbetande i studerade arbetstidsklass för hela riket an
vänds i varje kommun). Baserat på FoB 80-data och för klassen 
35-w timmar/vecka erhålls värdet 2.22 som kan jämföras med 
1.54 för estimatorn med den "optimala" hjälpinformationen. 
Detta kan också jämföras med DIR-estimatorn som ger värdet 
7.7. 

Tabell A visar att tidsstabiliteten är god för klassen 35-w 
timmar/vecka men något sämre för klassen 20-w timmar/vecka. 

En tänkbar estimator är "SYNT minus bias vid FoB 80-tidpunk
ten". Den är naturligtvis meningslös att utvärdera mot 
FoB 80-data (endast det obetydliga urvalsfelet är kvar) men 
däremot kan det vara intressant att utreda om den är stabil 
över tiden. Mellan FoB 75 och FoB 80 har det skett en del kom
munförändringar och därför jämförs bara de kommuner (275) som 
kan identifieras (är oförändrade eller delar kan summeras) vid 
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båda tillfällena. Först har biåsen vid FoB 80-tillfället be
räknats för hjälpgruppsindelningen SNI5*INK6 och därefter 
utnyttjas angiven estimator vid FoB 75-tillfället. Medelvärdet 
av Rel-RMSE är 1.07 respektive 1.12 för respektive arbetstids
klasser 20-w timmar/vecka och 35-w timmar/vecka. Det innebär 
att på 5 år har denna estimator försämrats kraftigt. 

Vi har också gjort försök att gruppera kommunerna efter olika 
kriterier (se (11)) men i samtliga fall erfarit att tidsstabi
liteten är svag för dessa estimatorer. En gruppering av kommu
ner leder också till att ÄKU-urvalet splittras upp på grupper
na med följd att urvalsfelet ökar. 

Även en s k SPREE-skattning (se (12)) med utnyttjande av 
FoB 80-data har testats på FoB 75-data men visat sig ge dåligt 
resultat. 

Slutsatsen av dessa studier är att estimatorn bör endast base
ra sig på aktuella data. 

För att ge en bild av kvaliteten har vardera urvalet dragits 
från respektive FoB 75 och FoB 80 och en syntetisk skattning 
av procentuella andelen förvärvsarbetande 35-w timmar/vecka 
för varje kommun har beräknats. I bilaga 5 redovisas en del av 
resultaten. Skattningarna ligger för de flesta kommuner rela
tivt nära FoB-värdet men för vissa kommuner har vi stora 
skillnader (tabell B och C i bilaga 5). Det största felet ser 
vi för Oxelösunds kommun (0481) där överskattningen är 9,1 
procentenheter i FoB 75 och 11,6 procentenheter i FoB 80! Fe
let i skattningen av förändringen mellan FoB 75 och FoB 80 
blir däremot inte så stort. 

7 Sammanfattning 

I riksdagens beslut om utformningen av 1985 års folk- och bo
stadsräkning sägs att sysselsättningsdata i fortsättningen 
skall insamlas via skatteadministrationen (systemet benämns nu 
för ARSYS). Undantag utgör uppdelningen av de förvärvsarbetan
de i arbetstidsklass, där riksdagen föreslår att SCB prövar 
s k syntetiska skattningar. 

Omfattande studier har nu genomförts och därvid har en enkel 
syntetisk estimator befunnits fungera bäst. Två olika datakäl
lor används i estimatorn: AKU ger en skattning av andelen för
värvsarbetande i viss arbetstidsklass för hjälpgrupper bestäm
da av kön, ålder, näringsgren och årsinkomst och ARSYS ger an
talet förvärvsarbetande i varje redovisningsgrupp och hjälp-
grupp. I den syntetiska estimatorn antas att varje person som 
tillhör en viss hjälpgrupp har samma sannolikhet (skattas av 
nämnda andel i AKU) för att tillhöra studerad arbetstids-
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klass. Skattningen av antalet förvärvsarbetande i arbetstids
klassen bildas sedan genom att summera sannolikheterna för 
personerna som tillhör redovisningsgruppen. 

Den syntetiska estimatorn har alltså visat sig fungera bäst av 
studerade estimatorer men ger den skattningar av tillräckligt 
god kvalitet? Den frågan besvaras inte av genomfört arbete. 
Naturligtvis är det svårt att svara på en sådan fråga eftersom 
svaret beror på vad statistiken skall användas till. Vid an
vändningen av konventionella estimatorer kan slumpfelet beräk
nas utifrån informationen i urvalet och därmed får konsumenten 
underlag för att själv svara på frågan. Med en syntetisk 
skattning är biåsen vanligtvis det stora felet och det kan 
inte uppskattas (med rimlig precision) utifrån tillgänglig in
formation. De minsta redovisningsgrupperna i metodstudien är 
kommuner, medan behovet avser betydligt mindre grupper. Även 
för mindre redovisningsgrupper finns det skäl att tro att den 
syntetiska estimatorn är den bästa estimatorn. Däremot blir 
ovanstående fråga ändå mer relevant. 

För närvarande finns inga andra alternativ att erhålla dessa 
skattningar på. Förhoppningsvis ger de mer information än kon
sumenternas egna subjektiva skattningar. 
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Resultat från simuleringsstudierna 

Tabell 1 a 

Population: AKU-populationen (se avsnitt 6.3). 

Parameter: Procentuella andelen förvärvsarbetande i 
arbetstidsklassen 1-19 timmar/vecka 
(storleksordning: 4-9). 

Urvalsstorlek: 1 000. 

Hjälpgrupper: Kön * inkomstklasser (8). 

Felmått: Roten ur Mean Square Error. 
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Tabell 1 b 

Population: AKU-populationen (se avsnitt 6.3). 

Parameter: Procentuella andelen förvärvsarbetande i 
arbetstidsklassen 20-34 timmar/vecka 
(storleksordning: 17-25). 

Urvalsstorlek: 1 000. 

Hjälpgrupper: Kön * inkomstklasser (8). 

Felmått: Roten ur Mean Square Error. 
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Tabell 1 c 

Population: AKU-populationen (se avsnitt 6.3). 

Parameter: Procentuella andelen förvärvsarbetande i 
arbetstidsklassen 35-w timmar/vecka 
(storleksordning: 68-80). 

Urvalsstorlek: 1 000. 

Hjälpgrupper: Kön * inkomstklasser (8). 

Felmått: Roten ur Mean Square Error. 
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Tabell 2 a 

Population: AKU-populationen (se avsnitt 6.3). 

Parameter: Procentuella andelen förvärvsarbetande i 
arbetstidsklassen 1-19 timmar/vecka 
(storleksordning: 4-9). 

Hjälpgrupper: Kön * inkomstklasser (8). 

Felmått: Bias. 
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Tabell 2 b 

Population: AKU-populationen (se avsnitt 6.3). 

Parameter: Procentuella andelen förvärvsarbetande i 
arbetstidsklassen 20-34 timmar/vecka 
(storleksordning : 17-25). 

Hjälpgrupper: Kön * inkomstklasser. 

Felmått: Bias. 
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Tabell 2 c 

Population: AKU-populationen (se avsnitt 6.3). 

Parameter: Procentuella andelen förvärvsarbetande i 
arbetstidsklassen 35-w timmar/vecka 
(storleksordning: 68-80). 

Hjälpgrupper: Kön * inkomstklasser (8). 

Felmått: Bias. 
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Tabell 3 

Population: AKU-populationen (se avsnitt 6.3). 

Parameter: Procentuella andelen förvärvsarbetande i 
arbetstidsklassen 35-w timmar/vecka 
(storleksordning: 68-80). 

Urvalsstorlek: 2 500. 

Hjälpgrupper: Kön * inkomstklasser (8). 

Felmått: Roten ur Mean Square Error. 
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Tabell 4 a 

Population: Örebro län (se avsnitt 6.4). 

Parameter: Procentuella andelen förvärvsarbetande i 
arbetstidsklassen 1-19 timmar/vecka 
(storleksordning: 4-9). 

Urvalsstorlek: 1 000. 

Hjälpgrupper: Kön * inkomstklasser (14). 

Felmått: Roten ur Mean Square Error. 
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Tabell 4 b 

Population: Örebro län (se avsni t t 6.4). 

Parameter: Procentuella andelen förvärvsarbetande i 
arbetst idsklassen 20-34 timmar/vecka 
(storleksordning.- 17-25). 

Urvalsstorlek: 1 000. 

Hjälpgrupper: Kön * inkomstklasser (14). 

Felmått: Roten ur Mean Square Error. 
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Tabell 4 c 

Population: Örebro län (se avsnitt 6.4). 

Parameter: Procentuella andelen förvärvsarbetande i 
arbetstidsklassen 35-w timmar/vecka 
(storleksordning: 68-80). 

Urvalsstorlek: 1 000. 

Hjälpgrupper: Kön * inkomstklasser (14). 

Felmått: Roten ur Mean Square Error. 
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Klassificeringsfel i AKUs uppgift om arbetstidsklass inom 
AKU-populationen. 

Tabell A 

FoB 80s uppgift antas vara riktig. 

Anmärkning: En del av felen kan bero på att uppgifterna i AKU 
avser annan tidpunkt än uppgifterna i FoB. 
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Härledning av Mean Square Error för den syntetiska estimatorn 

Den syntetiska estimatorn har följande utseende: 

Yn. är skattade andelen personer förvärvsarbetande ett 
visst antal timmar av alla förvärvsarbetande i hjälpgrupp 
h 

och 

Nftq är antalet personer i populationen som tillhör hjälp
grupp h och kommun q 

Mean Square Error för Y.q har följande allmänna utseende: 
• C" Y 

MSE (Y.q) = Var (Y.q) + B
2(Y.q) 

a) Härledning av variansen: 

Om njj. är fix och osv gäller: 

(ändlighetsfaktorn försumbar) 

Men 



2 
Bilaga 3 

b) Härledning av biåsen för 
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Medelvärdet av Rel-RMSE för SYNT-estimatorn över samtliga kom
muner 

Urvalsstorleken är 35 000 individer. 

Estimatorn utvecklas på FoB 80-data och tidsstabiliteten 
testas genom att beräkna felen i FoB 75 för samma estimator. 

Variablerna som bestämmer hjälpgruppsindelningen har följande 
betydelse: 

Tabell A 

Medelvärdet av Rel-RMSE för SYNT-estimatorn. 

1) Vid beräkningen av Rel-RMSE i FoB 75 används INK 6 i stäl
let för INK 4. 
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Syntetisk skattning av procentuella andelen förvärvsarbetande 
35-w timmar/vecka i varje kommun vid FoB 75- respektive 
FoB 80-tidpunkten 

Förutsättning Med hjälp av SYNT-estimatorn med "optimal" hjälpgruppsindel-
ning skattas procentuella andelen förvärvsarbetande 35-w tim
mar/vecka. Ett obundet slumpmässigt urval (OSU) dras från 
FoB 75 och ett annat från FoB 80. Urvalsstorleken är 12 000. 

Realismen i skatt
ningarna 

Definitionsskillnaden mellan AKU och FoB kommer inte med vil
ket talar för en underskattning av felen. Â andra sidan över
skattas felen p g a att större urval kommer att användas i 
verkligheten och att störningen från årsdeltidare blir mindre 
i verkligheten. En sammanfattande bedömning är att realismen 
är ganska stor. 

Resultatredovisning Det tar för stort utrymme att redovisa resultaten för samtliga 
kommuner, därför görs en begränsning till ett slumpmässigt ur
val av kommuner (tabell A) och en redovisning av kommuner med 
de största felen (tabell B och C). 

Tabell A 

Slumpmässigt urval av kommuner. 

Syntetisk skattning av procentuella andelen förvärvsarbetande 
35-w timmar/vecka jämfört med FoB skattningen. 
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Tabell B 

Kommuner där utvecklingen mellan FoB 75 och FoB 80 överskattas 
med mer än två procentenheter. 

Tabell C 

Kommuner där utvecklingen mellan FoB 75 och FoB 80 underskat
tas med mer än två procentenheter. 
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