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FÖRTECKNING ÖVER METODRAPPORTER UTARBETADE VID SCB 

Redaktionskommittén för metodseminarier och metodinformation utger tre gånger per år 
förteckningar (Abstracts I - III) innehållande sammanfattningar av metodrapporter utar
betade vid SCB. Förteckningen 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 sammanfatt
ningen gjorts av någon medlem av redaktionskommittén, varvid sammanfattningen är 
signerad "RED". 

Ett exemplar av varje rapport finns på SCBs bibliotek. Rapporterna kan också rekvireras 
från Inga-Ull Pettersson, (U/LEDN, SCB, 115 81 Stockholm, tel 08-7834956). 

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 08-7834956) eller från Ingvar Andersson (U/ADB, 
SCB, 115 81 Stockholm, tel 08-7834147). 

Redaktionskommittén består av 

Gunnar Brånvall A/ST-S ankn 4704 
Monica Rennermalm AM/STM-S 4643 
Eva Elvers F/SMS-S 4714 
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ment 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 

Elisabet Berglund, D/PU BASURVAL VID SCB? - Studier av reskostnadseffekter 
vid övergång till basurval. R&D Report 1992:4 

Rapporten har utarbetats av Elisabet Berglund, studeran
de på ekonomlinjen vid högskolan i Örebro. Studien har 
utförts som praktikantarbete vid D/PU under sommaren 
1991. Medel för arbetet har beviljats från SCBs kvalitets
fond under benämningen "Ekonomiska och demografiska 
variabler för bättre analys av fältarbete". Till följd av den 
begränsade tid som funnits till förfogande och arbetets 
omfattning har studien begränsats till att avse vad rap
portens titel anger. 

Rapporten presenterades i utkastform vid ett seminarium 
i september 1991 och ställdes till "Utredningen för att 
förbättra intervjuverksamhetens konkurrenskraft 
(IKON)"s förfogande. Resultaten ledde till att utred
ningen inte föreslog någon ytterligare utredning angå
ende övergång till basurval för besöksintervjuverksam-
heten. 

A Bolin, A/LA 
G Brånnvall, A/ST 
A Kraftling, A/LA 
B Wilson, A/LA 

NÅGOT OM FÖRSTAÅRSBORTFALLET I JEU 
1986 - 1988. PM A/LA 1991:16 

Den jordbruksekonomiska undersökningen, JEU, är en 
urvalsundersökning som huvudsakligen bygger på bok
föringsmaterial från ca 700 jordbruksföretag. Den 
täcker en population, som avgränsas i typklassificerings
systemet för jordbruksföretag. 

I likhet med andra bokföringsundersökningar lider JEU 
av stora bortfallsproblem, som bl a påverkas av att fö
retagen ligger kvar fyra år i undersökningen. 

Vi har försökt få en uppfattning om bortfallets snedvri
dande effekt genom att studera skillnaderna mellan 
deltagare och bortfall sådana de framgår av ett antal 
LBR-variabler under det första redovisningsåret. 

I studien redovisas också sammanställning av uppgifter 
från rekryteringen om bortfallsorsaker. 

Jörgen Dalen, E/EPR FELMODELL OCH FELKALKYLER I KONSU
MENTPRISINDEX. RAPPORT 2. PM 91-12-02 

Denna rapport var underlag till nämndens för konsu
mentprisindex diskussion i december 1991. Här dis-
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kuteras och kvantifieras olika felkällor i KPI. Urvals-
felskalkyler redovisas som grundas på teorin för korsklas-
sificerade (tvådimensionella) urval. Själva teorin presen
teras dock ej här. En viktig slutsats av kalkylerna är att 
stora rationaliseringsvinster finns att hämta, dels genom 
att minska butiksurvalet samtidigt som varuurvalet ut
ökas, dels genom omallokeringar mellan olika delunder
sökningar. 

En kalkyl av vägningstalsfelet grundad på definitiva NR-
uppgifter om den privata konsumtionen samt en kalkyl 
av det fel som uppstår pga att vissa varugrupper ej un
dersöks görs också. Även fel pga sättet att mäta kvalitets
förändringar m m diskuteras. 

Sammanfattningsvis underbygger rapporten slutsatsen att 
urvalsfelen, trots att de långt ifrån är försumbara, ändå 
torde utgöra en mindre del av totalfelet i den aggregera-
de KPI. 

Jan Eklöf, U/PLAN SAMBAND MELLAN SCBs STATISTIKPRODUKTER 
M M. - GENOMGÅNG AV CENTRALA PRODUK
TIONSSAMBAND OCH SAMUTNYTTJANDE AV 
BASUPPGIFTER VID SCB. R&D Report 1991:17 

I denna rappport diskuteras och illustreras produktions
tekniska samband vid SCB, samt samband mellan olika 
statistikprodukter från användarnas synpunkt. Syftet med 
sammanställningen är i första hand att ge underlag till 
1990 års statistikutredning för dess bedömning av vad 
som ska räknas som basstatistik, hur avgränsningen mel
lan SCBs uppdrags- och anslagsverksamhet ska göras 
samt vilken statistik som skulle kunna produceras av 
sektorsmyndigheter. 

En trappa av verksamhetsnivåer kan introduceras, där 
kraven på integration och samordning successivt skärps. 
Första steget i en sådan trappa utgörs av 150 primärpro
dukter vars statistik i huvudsak redovisas i SM och Blå 
Böcker. På andra trappsteget finns temapublicering av 
statistiska resultat (oftast i form av kombinationer av ett 
antal primärprodukter). Tredje steget utgörs av statistik i 
form av sammanhållna beskrivningsmodeller över (delar 
av) samhället och det fjärde steget av analytiskt oriente
rade mått och samband. På det översta trappsteget finns 
information direkt relaterad till kausalt orienterade för
klaringsmodeller, dvs statistiska uppgifter som kan be
svara frågor av typen: "vad händer om...". 
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Statistikproduktionen vid SCB bygger på synsättet att 
primäruppgifter skall sambrukas så mycket som möjligt 
för att uppnå rationalitet i produktionen, minimera upp-
giftslämnararbetet och samtidigt kunna erbjuda bästa 
möjliga informationsinnehåll för användarna. Statistiska 
primäruppgifter kombineras därför i stor utsträckning för 
resultatframtagning. 

Anders Holmberg, U/STM UTREDNING BETRÄFFANDE "RANDOM DIGIT 
DIALING". R&D Report 1991:18 

I SCBs telefonundersökningar identifieras utvalda perso
ner med hjälp av namn och adress (och personnummer) 
och utifrån dessa uppgifter hämtas telefonnummer från 
telefonkatalogen eller från televerkets nummerupplys
ning. Därefter vidtar ett arbete med att nå intervjuper
sonen. Ett alternativ till detta förfarande är "Random 
digit Dialing" (RDD), där man direkt drar telefonnum
mer. Denna metod kan ge vissa besparingar och ibland 
kan problemet med hemliga telefonnummer reduceras. 
Nu finns det också många nackdelar med metoden. 

I rapporten redovisas olika alternativa RDD-tekniker, 
hur de används ute i världen och hur de skulle kunna 
utnyttjas vid SCB. 

Sixten Lundström, U/STM ANALYS AV STRUKTUR VARIABLER ATT AN
VÄNDAS I EN BEHOVSRELATERAD RESURSFÖR
DELNINGSMODELL. PM 92-02-06 

Flera kommuner har sedan en tid tillbaka kommundelar, 
som är ansvariga för större delen av den kommunala 
verksamheten. Fördelningen av medel har gått till så att 
kommundelsnämnderna (KDN) inför varje år har äskat 
medel från kommunstyrelsen. I syfte att ge kommundels-
nämnden ett större ansvar och för att uppnå en rättvisare 
fördelning vill man fortsättningsvis ge respektive kom
mundel en "påse pengar" som motsvarar behovet. 

I ett uppdrag från ett antal kommuner studeras hur olika 
strukturvariabler samvarierar med de faktiska värden 
som nuvarande fördelning gett. Tanken är att det finns 
en "kärna av sanning" i detta fördelningssystem och att 
man ska försöka hitta den med hjälp av regressionsana
lys. Det finns starka samvariationer mellan de förkla
rande variablerna, vilket leder till svårigheter att tolka 
modellerna. Resultatet blir en beskrivning av de statis
tiska sambanden mellan den beroende variabeln och hela 
gruppen av valda förklarande variabler. 
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Sixten Lundström, U/STM EGENSKAPER HOS MODELLBASERADE ESTIMA-
TORER FÖR REDOVISNINGSGRUPPSTOTALER. 
R&D Report 1991:19 

I rapporten beskrives hur man utnyttjar modeller och 
hjälpinformation vid konstruktion av estimatorer för 
redovisningsgruppstotaler. Studien baserar sig på en 
generaliserad regressionsansats, där specialfall är den 
klassiska kvotestimatorn och regressionsestimatorn. Med 
hjälp av simuleringar studeras hur estimatorerna fungerar 
vid olika missöverensstämmelser mellan modell och 
"verklighet". Förutom egenskaper hos punktestimatorer 
studeras även medelfelsestimatorer och täckningsgraden 
för konfidensintervall. Flera olika populationer, såväl 
konstruerade som verkliga, samt olika storlekar av re
dovisningsgrupper studeras. 

Lars Lyberg, U/SFI 
Patricia Dean 

AUTOMATED CODING OF SURVEY RESPONSES: 
AN INTERNATIONAL REVIEW. R&D Report 1992:2 

Manual coding of survey responses is an operation that is 
time-consuming, costly, and error-prone. This paper 
reviews endeavors to computerize the coding operation. 
Such efforts have been conducted all over the world, 
mostly by national statistical offices where coding 
operations are extensive. There are essentially two basic 
approaches to computerization. One is a dictionary 
method where new responses are matched with dictio
nary entries, where each entry is selected from a set of 
actual responses. The other method uses an expert sys
tem to build a dictionary based on phrases that appear in 
coding manuals. Such systems use various forms of pat
tern matching and weighting algorithms based on, for 
instance, entropy measures to code new responses. The 
computerization can be administered in two ways, either 
as an automated coding with manual coding of the 
residual, or as a computer-assisted coding where the 
coder uses various levels of automation when handling 
all coding cases. Some system descriptions and cost and 
quality data are discussed when such information was 
provided by the statistical organization. 

Per Nilsson, U/STM TABELLER ,... TABELLER ,... TABELLER ,... 
Variation och Förnyelse. R&D Report 1992:3 

Statistik presenteras ofta som siffror i en tabell. Det 
statistiken återger är ofta beskrivningar av tillstånd och 
förändringar i en population och olika delgrupper av 
densamma med bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, 
civilstånd och region. Andra sätt att redovisa statistiken 
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än i tabellform är att utnyttja statistiskt-grafiska metoder 
(diagram) och textframställning. ADB-teknikens snabba 
utveckling innebärande bl a nya möjligheter att enkelt 
och snabbt framställa diagram och kartor via persondato
rer har särskilt ökat bruket av statistiskt-grafiska meto
der. 

Trots ett ökande intresse för att redovisa resultat i gra
fisk form eller genom textframställning spelar tabell
presentationen fortfarande en stor roll på SCB. I arbetet 
att göra statistiken mer användarvänlig måste det därför 
vara angeläget att utforma relevanta, överskådliga och 
lättförstådda tabeller. I de praktikfall som redovisas i 
rapporten är originaltabellerna hämtade ur SCBs tabell
produktion. Denna bygger i stor utsträckning på metoder 
och programvaror som använts under lång tid vid verket 
(TAB 68, SMED, m fl). De ger som slutprodukt en kon
ventionell tabelluppställning med siffror. 

I denna rapport diskuteras alternativa sätt att redovisa 
samma resultat i tabellform. Vad kan dessa alternativa 
sätt ge ur läsbarhetssynpunkt? Hur påverkar förändringar 
i indelningsgrunderna förståelsen av siffermaterialet? 
Vad innebär kolumnförskjutning, avrundning och ändring 
av måttenheterna för statistikens överskådlighet och till
gänglighet? Hur kan man öka förståelsen för materialet 
genom hierarkiskt uppbyggda tabeller? 

Hans Pettersson, I/MET 
Per Nilsson, U/STM 

GENOMLYSNING AV PRODUKTEN "STATISTIK 
ÖVER INSATSER FÖR BARN OCH UNGA ENLIGT 
SoL OCH LVU". PM 1991-12-17 

Genomlysningen är den första i sitt slag vid I-avdelning
en som använder den "checklista" för genomlysningar 
som utarbetats vid U-avdelningen. På en punkt har am
bitionen varit högre än vad checklistan föreskriver; det 
gäller innehållsfrågor där vi gjorde intervjuer med fyra 
stora användare. Genomlysningen visar i korthet föl
jande: 

- Användarna är i stort sett nöjda. 

- Man skulle behöva aktuellare mått på noggrannheten. 
Kvalitets(noggrannhets)-problemen är dåligt studerade 
på senare tid. 

- Presentationen i SM är i stort sett bra men det finns 
detaljer som går att förbättra, till exempel utformningen 
av diagrammen och kvalitetsdeklarationen. Det finns 
också en del fel och konstigheter i diagram och tabeller. 
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- Man kan konstatera att produkten under senare år 
inte haft de resurser som krävts för att utveckla och 
upprätthålla ett system med både löpande SM-statistik 
och uppdatering av vårdtillfälleregistret (VTR). Ut
vecklingen och användningen av VTR har blivit lidande. 
Om man vill behålla nuvarande system så måste resurser 
tillföras för underhåll, användning och marknadsföring av 
VTR. 

Margareta Ringqvist, F/LEDN INDUSTRINS KONKURRENSKRAFT OCH PRO
DUKTIVITET I FOKUS - EN UTVÄRDERING AV 
STATISTIKEN. R&D Report 1992:1 

Diskussionen om Sveriges position i den ekonomiska 
tillväxtligan fick nytt bränsle under våren 1991. Det 
berodde på att industrins internationella konkurrenskraft 
och produktivitet hade utvecklats bättre om industrista
tistiken användes som källa jämfört med beräkningar 
som baserade sig på nationalräkenskaperna. 

Bilden över Sveriges kostnadsläge vilar fortfarande på 
osäker grund, men arbetet med att kartlägga och åtgärda 
orsakerna till skillnaderna i statistiken har högsta prio
ritet. En beskrivning av de hittills uppnådda resultaten 
finns att läsa i rapporten. 

Rapporten går igenom industristatistikens och national
räkenskapernas källor och beräkningsmetoder för de 
delar som berör industrins enhetsarbetskostnader och 
arbetsproduktivitet. Genomgången visar att både indu
stristatistik och nationalräkenskaper har lidit av vissa 
brister - brister SCB är i full färd med att rätta till. 

Grova överslagsberäkningar presenteras som pekar på att 
industristatistiken visat en för ljus bild av konkurrens
kraften - framförallt under åttiotalets senare hälft - me
dan nationalräkenskapernas sannolikt varit för mörk. I 
rapporten beskrivs också uppläggningen av det fortsatta 
arbetet och slutligen görs en utvärdering av statistiken. 
En viktig fråga som tas upp är den internationella jäm
förbarheten - eller brist på jämförbarhet - en fråga som i 
hög grad har relevans i debatten om den svenska ekono
min har halkat efter eller ej. 
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DATABEHANDLING 

A-, Am-, D-, F-, I-, och 
U-avdelningen 
ref. Dan Hedlin, U/STM 

DATORSTÖD VID INSAMLING OCH REGISTRE
RING - NULÄGE OCH UTVECKLINGSTENDENSER 
VID SCB. R&D Report 1991:20 

Datorstöd vid datainsamling och -registrering blir allt
mera vanligt.Datorstödet ger betydande möjligheter till 
snabbare och billigare statistikproduktion samtidigt som 
kvaliteten i resultaten kan höjas. Ibland innebär teknik
bytet även att undersökningens innehåll och design kan 
bli annorlunda. För att ge en bredare spridning av kun
skaperna om användningen av dessa tekniker skrevs rap
porten Datorstöd vid datainsamlingen, R&D Report 
1990:9 av Carina Person och Marit Jorsäter. 

Denna rapport följer upp R&D 1990:9 men är inriktad 
på att visa på i vilken utsträckning SCB utnyttjar modern 
teknik och eller har startat utvecklingsarbete. Författarna 
rapporterar också om ett par intressanta tillämpningar 
hos andra statistikproducenter utan något som helst an
språk på fullständighet. Syftet har inte varit att få med 
alla som inom SCB utnyttjar datorstöd vid datainsam
lingen, utan tillräckligt många för att få en någorlunda 
allsidig bild av tillämpningarna. 

Varje avsnitt har en namngiven författare. I slutet på de 
flesta av rapporterna finns dessutom kontaktperson/er 
angivna. Det är till dessa man i första hand bör vända sig 
för att få mer information om förutsättningarna för att 
tillämpa respektive teknik. 

Göran Jostin, I/MET PADFOP. Programbeskrivning 1992-01-27 

PADFOP är ett bibliotek av assemblersubrutiner för 
användning vid programmering i Fortran för IBM 
stordatorer. 

Ändamålet är dels att utöka Fortranspråkets möjligheter 
för registerorienterad databehandling dels att tillhanda
hålla en uppsättning nödvändiga programmeringshjälp
medel. 

Paketet är beprövat och använt inom SCB sedan många 
år men en del nya rutiner har efterhand tillkommit. 
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