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KVALITETSRAPPORTEN 1990 

Läge och utveckling i kvalitetshänseende 
för SCBs statistikproduktion 

BILAGEDEL 





FÖRORD 

Denna rapport har utarbetats på uppdrag av kvalitetsrådet vid SCB av en arbetsgrupp 
tillsatt av verksledningen. Gruppen består av följande medlemmar: Monica Rennermalm 
AM-avdelningen, Urho Karvonen A-avdelningen, Anita Ullberg F-avdelningen, Ingrid 
Lyberg I-avdelningen, Roland Blom D-avdelningen, Nils Welander S-avdelningen, Jan 
Eklöf, Per Nilsson och Jan Wretman U-avdelningen samt Rune Sandström för RADA-
gruppen. 

Som underlag för rapporten har en kvalitetsenkät genomförts vid SCB. Dessutom har 
kompletterande material för att bedöma det aktuella kvalitetsläget och kvalitets
utvecklingen under den senaste treårsperioden tagits fram. 

Rapporten är uppdelad på två delar. I huvuddelen redovisas resultat för verket som 
helhet samt för de olika statistikavdelningarna. I bilagedelen ges detaljerade resultat på 
kvalitetsenkäten för respektive produkt, dels i form av kvalitetsprofiler, dels i tabeller. 
Inga specifika slutsatser eller rekommendationer redovisas i denna rapport. Däremot 
presenteras detaljerade resultat av undersökningen varför rapporten torde kunna ligga 
till grund för diskussioner och olika bedömningar av kvaliteten, liksom för prioriteringar 
av framtida insatser. 
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INLEDNING 

Syftet med årets kvalitetsrapport är att ge underlag för att bedöma kvalitetsläget i SCBs 
statistik, underlag för uppföljning av de åtgärder som SCB vidtagit för att höja 
produkternas kvalitet och för att prioritera framtida insatser inom kvalitetsområdet. 
Rapporten skall också kunna tjäna som underlag då SCBs rapport till regeringen om 
verkets resultatutveckling under perioden 1987/88 -- 1989/90 tas fram. 

Kvalitetsrapporten är indelad i två volymer. Denna bilagedel innehåller först en lista 
på samtliga 165 produkter som ingår i enkäten, samt en korstabell mellan 
produktnummer och produktnamn. Sedan följer kvalitetsprofiler för varje enskild produkt 
som lämnat bearbetningsbara svar. I tre tabeller följer därefter enkätresultaten produkt 
för produkt. Första tabellen redovisar svaren på huvudkomponenter, såväl läget som 
utvecklingen. I tabell 2 presenteras läget för varje detaljkomponent, medan tabell 3 
innehåller motsvarande uppgifter för utvecklingen under den senaste treårsperioden. I 
tabell 4 redovisas enkätresultaten per statistikområde. Bilagedelen avslutas med kopia 
på enkätformuläret och direktiven för utredningen. 

Huvudresultaten redovisas och kommenteras i Huvuddelen av rapporten. Där ges också 
en beskrivning av undersökningens genomförande. 

Läsanvisningar 

Det aktuella kvalitetsläget presenteras med hjälp av en skala med fem nivåer enligt 
följande: 

Nivå Innebörd 

0 "inga brister" 
1 "små brister" 
2 "vissa brister" 
3 "stora brister" 
4 "mycket stora brister" 

Kvalitetsutvecklingen redovisas med en skala där + anger "förbättring", - uttrycker 
"försämring" och 0 står för "oförändrat" allt räknat från början till slutet av treårs
perioden 1987/1988 -- 1989/1990. 
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Vid beskrivningen av kvalitetskomponenterna anges dessa med förkortningar enligt 
ettdera av nedanstående två alternativ. 

Komponent 

Förkortning 
alt.1 
Tabeller 

alt.2 
Kvalitetsprofiler 
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I kvalitetsprofilerna har produkter med värdet 3 (stora brister) och 4 (mycket stora 
brister) ringats in. 

I tabellerna 1 -4 anges frekvensen av respektive svar för de olika grupperna (avdelning, 
SCB respektive statistikprogram). För läget anges också det aritmetiska medelvärdet för 
respektive komponent, medan nettotalet har beräknats för utvecklingen. Nettotalet 
(Netto) är definierat som antalet produkter med förbättring (+) minus antalet med 
försämring (-) uttryckt som andel av totala antalet produkter, exkl. ej relevanta, som 
svarat (Total). 

Ett nettotal på +100 anger att samtliga produkter förbättrats i kvalitetsavseende, medan 
-100 betyder att samtliga försämrats. Värdet 0 erhålls dels om alla angett oförändrad 
kvalitet, dels om lika många angett förbättring som försämring. 

Beteckningen * i tabeller och profiler anger att en bedömning ej ansågs vara relevant 
(ej rel.), och beteckningen ** anger svarsbortfall. 

I tabellerna står SP för statistikprogram. Dessa har numrerats löpande från 1 - 40. 
Respektive produkts tillhörighet i avseende på statistikprogram har angetts av 
produktansvarig. Endast det huvudsakliga statistikprogrammet skulle anges. På så sätt 
har produkter knutits till 25 av statistikprogrammen. Kostnad för respektive produkt avser 
den faktiska belastningen 1988/89 enligt SCBs bokslut. Vid blandad finansiering för en 
produkt avser kostnaden enbart anslagsdelen och inte uppdragsintäkten. K-grp står för 
kostnadsgrupp. K-grp har delats in i 3 kategorier. Grupperingen är gjord så att 1 betyder 
under 500 000 kronor, 2 betyder mellan 500 000 och 2 999 999 kronor, och 3 står för 
3 milj. eller mer. Prod.nr. avser produktnummer enligt SCBs interna redovisning. 
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KVALITETSENKÄTEN 1990 - Ingående produkter 

1. AM-avdelningen 

2. A-avdelningen 
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3. F-avdelningen 
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4. I-avdelningen 
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KVALITETSENKÄTEN 1990 - KORSREFERENS PRODUKTNAMN/NUMMER 
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KVALITETSPROFILER FÖR STATISTIKPRODUKTER 
AM-avde ln ingen 
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AM-avdelningen 
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A-avdelningen 
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A - a v d e l n i n g e n 
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A-avdelningen 
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F - a v d e l n i n g e n 
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F-avdelningen 
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F-avdelningen 
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F-avdelningen 
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F-avdeIningen 
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F-avdelningen 
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I - a v d e l n i n g e n 
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I-avdelningen 
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I - a v d e l n i n g e n 
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I-avdelningen 
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I-avdelningen 
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I-avdelningen 
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Tabell 1: KVALITETSENKÄTEN 1990 - Huvudkomponenter Läge och Utveckling 

1. AM-avdelningen 
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2. A-avdelningen 
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3. F-avdelningen 
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4. I-avdelningen 
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Tabell 2: KVALITETSENKÄTEN 1990 - Detaljläget 

1. AM-avdelningen 
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2. A-avdelningen 

37 



38 



3. F-avdelningen 
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4. I-avdelningen 
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Tabell 3; KVALITETSENKÄTEN 1990 - Detaljutvecklingen 

1. AM-avdelningen 
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2. A-avdelningen 
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3. F-avdelningen 
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4. I-avdelningen 
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Tabell 4a: KVALITETSLÄGET OCH UTVECKLINGEN STATISTIKPROGRAM 

Genomsnitt för läget/nettotal för utvecklingen på huvudkomponenter 
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Tabell 4b: KVALITETSLÄGET PER STATISTIKPROGRAM (detaljkomponenter) 
Genomsnittliga bristnivåer per statistikprogram 
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Tabell 4c: KVALITETSENKÄTEN 1990 - Detaljutvecklingen (Nettotal) 
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STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1990-04-03 
Kvalitetsgruppen 

KVALITETSENKÄTEN 1990 

Produktnamn: 

Produktnummer: Avd/Enhet(funktion): 

Statistikprogram: 

Kontaktperson: Ankn: 

ALLMÄN INFORMATION 

Ditt svar behövs för att ta fram en bra kvalitetsrapport för verket. Rapporten ska ge 
underlag för att bedöma kvalitetsläget i SCBs statistik, för uppföljning av de åtgärder som 
SCB vidtagit för att höja produkternas kvalitet, och för att prioritera kvalitetshöjande 
insatser. Vidare behövs svaret för att ta fram SCBs rapport till regeringen om verkets 
resultatutveckling under perioden 1987/88 - 1989/90. 

Materialet kommer att presenteras bl.a. i form av kvalitetsprofiler för respektive produkt, 
grupper av produkter och statistikprogram, liksom på avdelningsnivå och för verket som 
helhet. Både det aktuella läget och utvecklingen under den senaste treårsperioden ska 
beskrivas. 

Blanketten lämnas till avdelningens ledning/stab senast 1990-04-27. 

Tack för ditt samarbete! 

ANVISNINGAR 

Kvaliteten för en produkt har i enkäten delats upp på 8 huvudkomponenter. Dessa 
ansluter till dem som användes vid förra årets RAD A-enkät. Du skall redovisa produktens 
nuvarande kvalitet, resp kvalitetsförändring under de senaste tre åren, genom att markera 
lämpliga rutor. Det som avses är hur du bedömer att användarna uppfattar statistikens 
kvalitet. De 4 första huvudkomponenterna har brutits ner ytterligare i delkomponenter. 
Markera där i resp rad med ringar. För varje sådan huvudkomponent gör du också en 
samlad bedömning. Detta markeras i resp rad med rutor. Ta gärna kontakt med 
metodstatistiker. Vidare skall du i fältet till höger precisera alla väsentliga brister idag 
och kvalitetsförändringar under senaste treårsperioden. Ytterligare information kan ges 
på sista sidan. Verksamhetsåret 1989/90 är ännu inte avslutat. Frågorna avser nuvarande 
situation och med hänsyn tagen till kända förändringar fram till 30 juni 1990. För 
statistikprodukter som ej framställs just nu avses senaste produktionsomgången. 

Beträffande det aktuella läget anges brister och problem avseende olika kvalitetskom
ponenter enligt en femgradig skala. 0 står för inga brister/problem enligt produktansvarig 
(dvs inga brister som motiverar kvalitetshöjande insatser), medan 4 står för mycket 
stora/allvarliga brister (dvs så stora brister att kvalitetshöjande insatser absolut måste 
genomföras). Mellan dessa ytterlägen markerar 1 - 3 successivt allt större/allvarligare 
brister/problem. 

Beträffande kvalitetsutvecklingen skall för varje redovisad förändring lämnas en 
specifikation, t ex "resultat av vidtagen åtgärd", "förändringar utanför SCB", "ökat bortfall". 
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Väsentliga åtgärder på kvalitetsområdet under den senaste treårsperioden t.ex. 
allmänna översyner och kvalitetsinsatser: 

Pågående och redan beslutade men ännu ej startade åtgärder på kvalitetsområdet: 

Övriga kommentarer och synpunkter som har betydelse för bedömning av 
produktens kvalitetsläge och utveckling: 
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DEFINITIONER OCH BEGREPP 

De flesta komponenterna finns beskrivna i MIS 1979:8 (Riktlinjer för kvalitetsredovisning 
av statistik). I det följande kommenteras några av begreppen kortfattat. 

Komponenterna under rubriken relevans avser hur du bedömer att användarna uppfattar 
statistiken för respektive behov. Då uppgifterna används för skilda syften, precisera 
bristerna för respektive användning. Population och objekt avser dels hur den grupp objekt 
vi vill undersöka är definierad i relation till användarnas önskemål, dels hur 
undersökningsobjekten i sig är definierade. Exempel på det senare är att arbetsställe och 
hushåll kan definieras på olika sätt. Med analytiska inslag avses t.ex. säsongs- och dagkor
rigering av data, åldersstandardisering, fastprisberäkning. Periodicitet avser de 
perioder/tidpunkter som skattningar tas fram för. För registerprodukter avses här 
uppdateringsfrekvens. Referensperiod syftar på den tidpunkt/period som statistiken avser. 

Komponenterna under rubriken noggrannhet avser olika feltyper. Tillsammans utgör dessa 
komponenter totalfelet. Det rör sig dels om systematiska fel dels om slumpmässiga fel. 

Under aktualitet anges tiden från referenstidpunkt/period till presentation av resultat 
för preliminär och definitiv statistik. Punktlighet syftar på hur bra angivna presentationstid
punkter hålls. 

Datatillgänglighet syftar på användarnas möjligheter att ta del av framtagen statistik. Med 
spridning avses i vad mån olika kanaler och medier används för att nå ut till användarna. 
Service avser SCBs förmåga att vara tillgänglig för olika tjänster och förfrågningar. 

Jämförbarhet över tiden avser i vad mån det är möjligt att sammanlänka uppgifter från 
olika undersökningstillfällen. Brister i detta avseende kan orsakas av bl.a. ändrade 
definitioner och av ändrade metoder i statistikprocessen. 

Med samordning avses i vad mån det är möjligt att kombinera uppgifter från olika statis
tikgrenar. Brister i samordning kan orsakas av att olika definitioner eller metoder används 
i olika undersökningar. 

Teknisk dokumentation avser dels produkt- och processbeskrivningar, dels särskild 
kvalitetsdokumentation t.ex. i form av analyser av olika felkällors förekomst och effekter. 
Denna behöver inte vara publicerad särskilt. Det räcker att den är tillgänglig, t.ex. i en 
produkthandbok. 

Möjligheter till specialbearbetningar (informationspotential) uttrycker hur mycket 
ytterligare information som existerar, men som ej utnyttjats i form av presenterat material 
(t.ex. möjligheter att genomföra uppdrag). 

Vissa (del)komponenter kanske inte är relevanta för din produkt. Markera då i rutan ej 
relevant och ange orsak. Om du behöver ytterligare hjälp för att fylla i enkäten hör i 
första hand av dig till avdelningens metodstatistiker. I fråga om kvalitetsutvecklingen kan 
du också vända dig till Rune Sandström (U/PLAN, ankn 4424). 

Brister i nuläget markeras på skalan 0 - 4, där 0 står för inga brister/problem (dvs inga 
brister som motiverar kvalitetshöj ande insatser), medan 4 står för mycket stora/allvarliga 
brister (dvs så stora brister att kvalitetshöj ande insatser absolut måste genomföras). Mellan 
dessa ytterlägen markerar 1 - 3 successivt allt större/allvarligare brister/problem. 
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DIREKTIV FÖR GRUPPEN 
SCB 1990 01 09 
U-AVDELNINGEN 
Åke Lönnqvist 

SCBs KVALITETSRAPPORTER 

1. Sonderingar med verksledningen har skett och vissa interna 
diskussioner har förts i kvalitetsrapportfrågan. Med utgångspunkt från 
detta föreslås följande för arbetet med kvalitetsrapporterna. 

A. MÅL 
(1) En kvalitetsrapport skall utarbetas varje år 
(2) Den skall användas i kvalitetsarbetet och RADA 
(3) Den skall föreligga klar före sommarsemestrarna resp år 

B. ARBETETS UPPLÄGGNING 
(4) En särskild arbetsgrupp bildas med uppgift att lägga upp 

riktlinjerna för rapportarbetet 
(5) Denna grupp inrättas snarast i januari 1990 (GD-beslut 9 

januari) 
(6) Gruppen skall svara för tre uppgifter: 

a) Riktlinjer för utformningen av avdelningarnas 
kvalitetsrapporter för 1989/90 och den redovisning för hela 3-
årsperioden 1987/88 - 1989/90 som statsmakterna kräver 
b) Riktlinjer för utformningen av avdelningarnas 
kvalitetsrapporter fr o m 1990/91 
c) Undersöka det eventuella behovet av att revidera MIS 1979:8 
och MIS 1983:1 

(7) Kvalitetsrådet skall vara styrgrupp för arbetet. Gruppen skall 
sålunda löpande avrapportera sitt arbete i kvalitetsrådet och 
dess förslag skall behandlas.i kvalitetsrådet före GD-beslut 

(8) Ambitionsnivån i gruppens arbete med uppgiften (a) måste 
anpassas till att den skall slutbehandlas av kvalitetsrådet före 
1990 03 23. 

2. Kvalitetsrapporterna skall tjäna följande syften: 
a) Styrning av verkets begränsade resurser för kvalitetsutveckling och 
kvalitetsrevision till de mest angelägna områdena. 
b) Effektmätning av genomfört kvalitetsarbete 
c) Underlag för kvalitetskorrigering av beräkningen av SCBs 
produktionsutveckling det aktuella året (våren 1990 också för hela 
treårsperioden 1987/88 - 1989/90) 
d) Kvalitetsdeklaration för användarnas behov 
e) Ytterligare höja kvalitetsmedvetandet inom SCB. 
Punkterna a - c har den högsta prioriteten. 
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ANM. Statsmakternas krav på resultatredovisningen för hela 
treårsperioden 1987/88 - 1989/90 medför att innevarande år måste 
kvalitetsrapporten kompletteras med en bedömning av 
kvalitetsutvecklingen under hela perioden. Denna måste med 
nödvändighet bli tämligen schablonmässig. 

3. Arbetsgruppen bör vid sina överväganden beträffande 
kvalitetsrapporteringen utgå från Rune Sandströms utvidgade 
kvalitetesbegrepp och de synpunkter på detta som framkommer i 
kvalitetsrådet. Mot bakgrund av kvalitetsrapporteringens syfte får 
bedömas vilka komponenter i kvaliteten som skall behandlas i 
rapporteringen (det kan bli alla). För utformningen av förslagen till 
hur de olika kvalitetselementen skall behandlas bör erfarenheterna från 
förra årets rapportarbete utnyttjas. Avdelningarnas rapporter illustrerar 
flera olika sätt att redovisa kvalitetsläget. 

4. Utifrån redovisningen av de avsedda användningarna för 
kvalitetsrapporten (jfr p 2 ovan) kan följande tre krav anges på 
rapporteringens innehåll: 
(1) Jämförelser över tiden skall ingå 
(2) Rapporteringen skall vara så enhetligt utformad över hela SCB att 
jämförelser över produkter och feltyper underlättas. 
(3) Slutsatserna skall skrivas så klart och objektivt som möjligt. 
Kravet (2) innebär inte att rapporteringen måste vara utformad på 
samma sätt för alla produkter. 

5. Vid utredningen av det eventuella behovet av att revidera MIS 
1979:8 resp MIS 1983:1 är följande omständigheter av särskild 
betydelse: 
(1) De förändringar av kvalitetsbegreppets omfattning som 
diskussionerna av RADAs förslag i kvalitetsrådet kan leda till 
(2) Erfarenheterna från användningen av dokumenten 
(3) De båda dokumenten skall vara användaranpassade; MIS 1979:8 
primärt till producentbehoven och MIS 1983:1 till användarkraven. 
Kommer man fram till att en revidering av det ena eller båda är 
motiverad skall en plan för arbetet utarbetas innefattande resurskalkyl. 

6. Arbetsgruppen skall bestå av en representant för var och en av 
avdelningarna och en för RADA-projektet. U-avdelningens 
representant är också gruppens ordförande. Till arbetsgruppens 
förfogande ställs en utredningsman, tillika gruppens sekreterare, genom 
U-avdelningens försorg. Avdelningarnas representanter bör hämtas från 
deras statistiska metodfunktion. Arbetsgruppens ordförande utses av 
GD efter förslag från chefen U. Övriga personer utses av resp 
avdelningschef efter samråd med chefen för U-avdelningen. 

7. Arbetsgruppen har kvalitetsrådet som styrgrupp. Den skall löpande 
avrapportera sitt arbete till kvalitetsrådet och dess förslag skall 
behandlas av kvalitetsrådet före GD-beslut. Med hänsyn till att 
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avdelningarnas kvalitetsrapportering för 1989/90 och bedömningen för 
hela treårsperioden 1987/88 - 1989/90 behöver föreligga före 
sommarsemestrarna och att man behöver få åtminstone två månader 
för att utarbeta dem, behöver riktlinjerna för rapportarbetet fastställas 
före 1990 04 01. Detta innebär att arbetsgruppens förslag i denna del 
måste behandlas i kvalitetsrådet senast under vecka 12. 

8. Ovanstående innebär krav på resursinsatser främst från U-
avdelningen och speciellt då U/STM av icke försumbar omfattning. 
Givetvis krävs också insatser från övriga avdelningar, främst 
ämnesavdelningarna, bl a för att på bästa sätt ta till vara deras 
erfarenheter och idéer. Respektive avdelning svarar själv för sina 
insatser i och för arbetsgruppen under innevarande budgetår. 
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STATISTISKA CENTRALBYRÅN 
U-AVDELNINGEN 
Åke Lönnqvist 

1990 01 12 

Förslag till GD-beslut 

ÄRENDE: Bildande av arbetsgrupp för utarbetande av riktlinjer för 
utformningen av SCBs kvalitetsrapporter och utseende av ordförande i 
gruppen. 

NÄRVARANDE: Samtliga ac, BA, CH, CRB, AR 

FÖREDRAGANDE: Åke Lönnqvist 

ANTECKNINGAR: I promemorian "SCBs kvalitetsrapporter" daterad 
1990 01 09 redovisas mål för SCBs kvalitetsrapporter, behovet av att 
utveckla anvisningar för dessa, vissa riktlinjer för arbetet med detta 
samt ett förslag till hur arbetet bör organiseras. 
Till ordförande för den i promemorian föreslagna arbetgruppen 
förordar U-avdelningen Jan Eklöf, U/Ledn 

BESLUT: Med omedelbar verkan inrättas en arbetgrupp för 
att utarbeta förslag till riktlinjer för utformningen dels av 
kvalitetsrapporten avseende budgetåret 1989/90, dels av en redovisning 
av kvalitetsförändringarna för hela treårsperioden 1987/88 - 1989/90, 
att utarbeta motsvarande förslag för den årliga rapporteringen därefter 
och 
att utreda det eventuella behovet av att revidera MIS 1979:8 och MIS 
1983:1. 

I arbetsgruppen skall ingå en representant för var och en av 
avdelningarna vid SCB samt en för RAD A-projektet. U-avdelningens 
representant skall dessutom vara ordförande i gruppen. Avdelningarnas 
representanter utses av dessa efter samråd med chefen för U-
avdelningen. 

Kvalitetsrådet skall vara styrgrupp för arbetsgruppen och dess förslag 
skall behandlas av kvalitetsrådet och av RADA-gruppen före GD-
beslut. 

Respektive avdelning svarar själv för sina kostnader för medverkan i 
arbetsgruppen. Arbetet skall bedrivas i sådan takt att förslagen 
rörande kvalitetsrapporten för 1989/90 och bedömningen av 
utvecklingen under hela perioden 1987/88 - 1989/90 kan behandlas i 
kvalitetsrådet senast i vecka 12. Övriga delar av utredningsuppdraget 
bör avslutas omkring årsskiftet 1990-91. 

Ordförande för arbetsgruppen skall vara Jan Eklöf, U/Ledn. 
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