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SAMMANFATTNING
Denna rapport syftar till att ge underlag för bedömning av kvalitetsutvecklingen vid SCB som
helhet, per avdelning, liksom för enskilda statistikprodukter och annan service från verket. I
rapporten belyses kvalitetsutvecklingen både under budgetåret 1992/93 och för hela
treårsperioden 1990/91-1992/93.
Kvalitetsutvecklingen följs med hjälp av en årlig intern kvalitetsundersökning. Vid 1993 års
undersökning studerades såväl utvecklingen under budgetåret 1992/93, som för hela
treårsperioden 1990/91 - 92/93. För att särskilt följa utvecklingen vad avser framställningstid
och punktlighet i publiceringen genomförs också årliga studier. Bortfallsutvecklingen följs
även löpande för ett antal undersökningar och dokumenteras i en årlig bortfallsbarometer.
I kvalitetsenkäten bedömer de produktansvariga hur den enskilda statistikprodukten utvecklats
i kvalitetshänseende under mätperioderna i fråga. Avsikten är att de produktansvariga skall
uttala sig i egenskap av "ställföreträdande" användare. Bedömningen skall alltså baseras på
erfarenheter från kontakter med statistikens slutanvändare.
Kvalitetutvecklingen i vid mening bedöms i år liksom tidigare med hjälp av ett samlat
kvalitetsbegrepp uppbyggt av de tre huvudkomponenterna RELEVANS, NOGGRANNHET och
TILLGÄNGLIGHET. Dessa i sin tur baseras på bedömningar avseende allt som allt 23
delkomponenter. Kvalitetsutvecklingen bedömes efter en femgradig skala med alternativen
"mycket sämre", "något sämre", "oförändrat", "något bättre" och "mycket bättre". Då
ändringar ägt rum skall de produktansvariga ange förklaringar och förtydliganden och i övrigt
kommentera allt som inträffat i kvalitetshänseende.
SCB har genomfört systematiska kvalitetsmätningar av verksamheten för de senaste 6 åren,
dvs. för två hela treårsperioder. För perioden 1987/88 -- 89/90 noterades drygt 20 procent
förbättrade produkter i relevanshänseende, knappt 20 procent förbättringar vad avser
noggrannheten och nästan 30 procent förbättringar för tillgängligheten i vid mening.
Försämringarna under perioden låg på ca 5 procent för alla tre huvudkomponenterna. Bland
enskilda delkomponenter noterades ett relativt stort antal försämringar vad avser jämförbarhet
över tiden, bortfallsosäkerhet och framställningstid. Frekventa förbättringar noterades bl.a. för
delkomponenterna variabelinnehåll, presentationer, dokumentation och möjligheter till
specialbearbetningar.
Vid ingången till den senaste treårsperioden bedömdes bristerna i noggrannhetshänseende vara
mera allvarliga än för övriga huvudkomponenter. Bland enskilda delkomponenter bedömdes
variabelinnehåll, modellfel, mätosäkerheten och framställningstiden behöva förbättras
ytterligare på många håll. Även dokumentationssidan bedömdes behöva förbättras avsevärt.
Under treårsperioden 1990/91 - 92/93 har förbättringar skett för samtliga huvudkomponenter.
Resultaten kan sammanfattas på följande sätt:
TILLGÄNGLIGHETS-komponenten uppvisar det högsta andelen förbättringar (hos 43 % av
produkterna), därefter kommer i tur och ordning RELEVANS- och NOGGRANNHETSkomponenterna (35 % respektive 26 %). Detta innebär att frekvensen förbättringar har ökat
jämfört med senare delen av 1980-talet. Liksom tidigare är andel ökningar lägst vad avser
noggrannheten. Samtidigt kan konstateras att de produktansvariga själva upplevde behovet av
förbättringar här som särskilt stort.

För vissa delkomponenter kan konstateras en avsevärd andel försämrade produkter. Till
denna kategori hör jämförbarhet över tiden, populationsbestämning, ramosäkerhet och
framställningstid. Samtidigt noteras höga andelar förbättringar för delkomponenterna
variabelinnehåll, detaljeringsgrad i redovisningar, bearbetningsosäkerhet, spridningsformer
och presentationer. Även för storheten framställningstid noteras ett avsevärt antal förbätringar.
Samma mönster framgår av snabbhets- och punktlighetesstudien. Den genomsnittliga
framställningstiden har minskat med en vecka för såväl månads- som kvartalspubliceringen
under treårsperioden i fråga.
Nedanstående diagram sammanfattar kvalitetsutvecklingen för treårsperioden 1990/93:

Treårsperioden 1990/93

Inträffade kvalitetsförändringar är resultatet av successiva insatser och externa påverkande
faktorer under hela perioden. Bland viktiga kvalitetsförbättrande faktorer förtjänar genomförda
produktionsgenomgångar och ökad användning av ADB-stöd i datainsamlingen att särskilt
nämnas.
Kvaliteten i SCB:s produktion har successivt förbättrats år för år. Andelen förbättringar har
accentuerats under det senaste budgetåret, 1992/93. Då detta studeras särskilt kan noteras att:
- För samtliga huvudkomponenter (RELEVANS, NOGGRANNHET och TILLGÄNGLIGHET)
erhålls en positiv kvalitetsutveckling. Detta illustreras av att andelen produkter som anger
förbättringar är klart högre än andelen som anger försämringar.
- Liksom tidigare år är andelen förbättringar störst avseende komponenten
TILLGÄNGLIGHET (35 %). Andelen produkter som uppvisar försämringar är ungefär lika
för de tre huvudkomponenterna (cirka 5 %).
- Försämringarna i RELEVANS-hänseende är mera frekventa senaste året än vad som tidigare
uppmätts. Det är bl.a. delkomponenten jämförbarhet över tiden som bidrar till detta.
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- De delkomponenter som utvecklats mest respektive minst gynnsamt under budgetåret
1992/93 är:

Från snabbhets- och punktlighetsstudien framgår vidare att 38% av SCB:s publikationer år
1992 kom ut mer än en vecka försenade. Detta är ett något sämre resultat än vad som
uppmättes för år 1990. Nedanstående diagram ger en sammanfattande bild av
kvalitetsutvecklingen under budgetåret 1992/93.

Budgetåret 1992/93

Den årliga kvalitetsundersökningen bygger på rapporter från närmare 200 reguljära
statistikprodukter vid SCB. Det förtjänar noteras att stora variationer uppmätts mellan olika
program och enskilda statistikprodukter.
Orsakerna till observerade förändringar står att finna såväl i yttre omständigheter (ändrade
organisationsformer, strukturförändringar och politiska beslut), som direkt i åtgärder som
vidtagits på SCB (revisioner och systemförbättringar, stärkt samordning och ny teknik). Det
rör sig om såväl generellt verkande åtgärder som specialla insatser för enskilda produkter.
Många åtgärder inom SCB har vidtagits i syfte att minimera de negativa effekterna av
förändringar i omgivningen.
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Vid utgången av det senaste budgetåret rapporterades, ur användarnas perspektiv, särskilt
allvarliga kvarstående kvalitetsbrister vad avser:
- Behov av nya variabler och redovisningsgrupper i resultatredovisningar.
- Högre noggrannhet i detaljredovisningar.
- Förbättrad jämförbarhet i tiden och längre jämförbara tidsserier.
- Kortare framställningstid så att användare får tillgång till uppgifter tidigare.
- Bättre presentationer.
För att kunna uppnå förbättringar i ovanstående hänseenden krävs bl.a. bättre samordning med
och kortare leveranstider av material från externa källor (myndigheter, kommuner m.fl),
utveckling av förfinade metoder för modellbaserade beräkningar och kalkyler, insamling av
nya grunddata, intern samordning mellan olika produkter vid SCB vad avser innehåll,
definitioner mm, bättre ramtäckning för ett flertal produkter, minskade bortfall, översyn av
interna produktionssystem, bättre bevakning av förändringar i samhället i stort, samt också
successivt förbättrade presentationer av statistikresultat. Detta innebär att kvalitetsbefrämjande
insatser måste göras fortlöpande såväl generellt vid SCB, som riktade mot enskilda program
och produkter.
Det måste framhållas att det är de produktansvariga själva som uttalar sig om kvalitetsutvecklingen såsom de bedömer denna uppfattas av statistikens användare i den interna
kvalitetsundersökningen. Den särskilda studien över framställningstid och punktlighet
däremot bygger på faktiskt registrerade tider.
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1.

INLEDNING

1.1

BAKGRUND OCH SYFTE

Denna rapport har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av: Monica Rennermalm AMavdelningen, Roland Friberg A-avdelningen, Anita Ullberg F-avdelningen, Hans Petterson Iavdelningen, Nils Welander S-avdelningen samt Jan Eklöf verksledningen och Per Nilsson Uavdelningen.
Kvalitetsrapporten ger en samlad bild av kvalitetsutvecklingen vid verket i dess helhet men
belyser också utvecklingen för enskilda produkter. Beskrivningen av kvalitetsutvecklingen
kan därför användas för att fatta beslut om framtida kvalitetshöj ande insatser i SCB:s
statistikproduktion. Som underlag för rapporten har använts en kvalitetsenkät riktad till
produktansvariga vid SCB. De produktansvariga har i denna enkät angett dels den kvalitetsutveckling som ägt rum dels under senaste budgetåret 1992/93, dels under det senaste treårsperioden 1990/91-92/93.

1.2

KVALITETSBEGREPPET

Frågor om SCB-statistikens kvalitet och hur man skall redovisa densamma har varit föremål
för diskussion under senare år. Vid den första kvalitetsundersökningen 1989 fokuserades
intresset till noggrannhetsaspekter på statistiken. I den enkät som genomfördes inom Iavdelningen utgick man dock från ett totalperspektiv på kvalitet som omfattade såväl relevans,
noggrannhet som service och tillgänglighet. Ett vidgat kvalitetsbegrepp anpassat även för
verkets resultatanalys används numera på samtliga avdelningar. Vid årets enkät användes tre
huvudkomponenter och 23 delkomponenter.
Avvikelsen mellan det kvalitetsbegrepp som används i årets enkät och det begrepp som
användes förra året är av mindre omfattning. Den avser i huvudsak noggrannhetskomponenten
som nu struktureras dels i sex delkomponenter för total osäkerhet, dels i en delkomponent för
redovisning av osäkerhetsmått.
Kvalitetsbegreppets struktur framgår av nedanstående uppställning:

HUVUDKOMPONENT

DELKOMPONENT

RELEVANS

Population (Pop)
Variabler (Var)
Statistiska mått (Små)
Detaljeringsgrad i redovisning (Det)
ReferenstidpunktZ-period (Ref)
Frekvens (Fre)
Jämförbarhet över tiden (Jät)
Jämförbarhet med annan statistik (jäs)

5

HUVUDKOMPONENT

DELKOMPONENT

NOGGRANNHET

Total osäkerhet (Tio)
Urvalsosäkerhet (Urv)
Mätosäkerhet (Mät)
Bortfallsosäkerhet (Bor)
Ramtäckningsosäkerhet (Ram)
Bearbetningsosäkerhet (Bea)
Modellfelsosäkerhet (Mod)
Redovisning av osäkerhetsmått (Red)

TILLGÄNGLIGHET

Spridningsformer (Spr)
Presentation (Pre)
Framställningstid (Fra)
Punktlighet (Pun)
Dokumentation (Dok)
Upplysningar (Upp)
Möjligheter till specialbearbetningar (Möj)

Bedömningarna av huvudkomponenterna RELEVANS, NOGGRANNHET och TILLGÄNGLIGHET är helhetsbedömningar och inte summeringar av bedömningar för delkomponenterna.
RELEVANS anger hur väl förekommande begrepp och storheter ansluter till de statistikbehov
som föreligger. Målstorheterna population och objekt anger dels vilken typ av objekt som är
föremål för undersökning, dels hur kollektivet av objekt (populationen) avgränsas i tiden och i
rummet. Variabler, som också anger målstorheter, anger vilka egenskaper i populationen som
man önskar belysa med hjälp av statistiken. Statistiska mått omfattar olika regler för sammanläggning av sifferuppgifter till tal som beskriver förhållanden hos observationsmaterialet.
Detaljeringsgrad i redovisning anger att statistiken för olika delar av populationen bygger på
speciella indelningsgrunder och/eller redovisningsgrupper. ReferenstidpunktZ-period avser den
tidpunkt eller tidsperiod som statistiken hänför sig till. Frekvens anger hur ofta undersökningen genomförs och hur ofta resultatet publiceras. Jämförbarhet över tiden tar fasta på om
det är möjligt att göra jämförelser mellan statistik framtagen vid olika tillfällen.
NOGGRANNHET avser överensstämmelsen mellan sifferuppgifter och de målstorheter de
avser uppskatta. Total osäkerhet uttrycker den totala avvikelsen mellan målstorhet och
uppskattat värde. Urvalsosäkerhet utgör den del av den totala avvikelsen som sammanhänger
med att observationerna är ett urval från populationen. Mätosäkerhet är den del av den totala
avvikelsen som beror på mätfel. Bortfallsosäkerhet uttrycker den del av den totala avvikelsen
som orsakas av bortfallet. Ramtäckningsosäkerhet är den del av den totala avvikelsen som
uppstår på grund av diskrepans mellan målpopulationen och rampopulationen. Bearbetningsosäkerhet svarar för den del av den totala avvikelsen som föranleds av felaktigheter i databeredningen och i de numeriska beräkningarna. Modellfelsosäkerhet anger den del av den
totala avvikelsen som sammanhänger med modellvalet. Redovisning av osäkerhetsmått
innebär att statistiken anges med osäkerhetsintervall eller med annat osäkerhetsmått.
TILLGÄNGLIGHET anger hur användaren kan få tillgång till statistiken och hur den framläggs. Spridningsformer anger vilka distributionskanaler och media som används vid
utlämning av statistiken. Presentation anger hur statistiken redovisas t.ex. i tabeller, diagram
och text men också i typografisk form. Framställningstid är tiden mellan referenstidpunkten
(slutet av referensperioden) och publiceringstidpunkten. Punktlighet avser överens6

stämmeisen mellan planerad och faktisk publiceringstid. Dokumentation anger förekomsten
av tekniska och andra beskrivningar av produktionsprocessen. Upplysningar anger möjligheten att kunna få personlig statistikservice i frågor som sammanhänger med statistiken.
Möjligheter till specialbearbetningar avser om specialuppdrag och vidarebearbetning av
statistikens primärmaterial kan utföras.

1.3

UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING

Information om kvaliteten hos verkets statistikprodukter har insamlats genom enkät. Vid årets
enkät användes för första gången ADB-stöd vid genomförandet av kvalitetsmätningarna.
Utsändningen av enkätmaterial och inhämtande av svarsuppgifter genomfördes med hjälp av
programvarorna MS MAIL, WORD och EXCEL. Det utsända enkätmaterialet bestod av
"frågeformulär", förklaringsdel och kalkylblad. Det sistnämnda skulle ifyllas av de produktansvariga och returneras till sekretariatet. Den närmare utformningen av underlaget framgår
av bilagorna 1-3.
I årets kvalitetsundersökning som avser såväl treårsbudgetperioden 1990/91—1992/93 som
senaste budgetåret 1992/93 redovisas 166 statistikprodukter. Av dessa är största delen
anslagsfinansierade och en mindre del uppdragsfmansierade produkter av reguljär karaktär.
Uppdragsfinansierade engångsundersökningar ingår inte i undersökningen. Produkterna svarar
för cirka 85 % av SCBs totala omslutning inom anslagsprogrammet och för återkommande
statistikuppdrag.
Frågeformulärets utseende framgår av bilaga 1. Som framgår av detta skulle de produktansvariga ange kvalitetsutvecklingen för både det senaste budgetåret och den senaste
treårsbudgetperioden.
I del 1 skulle redovisas omvärldsförändringar och interna åtgärder under senaste budgetåret/
treårsbudgetperioden som påverkat statistikens utveckling i vid mening. I del 2 skulle effekter
av omvärldsförändringar och vidtagna åtgärder under senaste budgetåret/treårbudgetperioden
redovisas enligt en femgradig skala. Svarsalternativen var: "mycket sämre" (-2), "något
sämre" (-1), "oförändrat" (0), "något bättre" (+l),"mycket bättre" (+2) samt "ej relevant" (*).
I del 3 skulle anges planerade och pågående åtgärder under budgetåret som bedöms påverka
kvaliteten (för budgetåret) respektive kvarstående kvalitetsbrister nu som bedöms särskilt
angelägna att åtgärda (för treårsbudgetperioden).
Besvarandet av frågeformuläret har i många fall skett som ett lagarbete där personal som
arbetat med produkten deltog. Enhets- eller funktionschefer har granskat och godkänt de svar
som avgivits. Avdelningens metodansvarige har nedlagt ett stort arbete på att besvara frågor
kring kvalitetsenkäten, komplettera och korrigera uppgiftsmaterial där så varit påkallat samt
tillsett att kommunikationen fungerat då enkätmaterial utsänts och svarsuppgifter insänts till
sekretariatet.

1.4

RESULTATENS KVALITET

Kvalitetsbegreppets innehåll och hur kvaliteten skall mätas är ingalunda självklar. Man kan ha
en vid eller snäv definition av vad som menas med "kvalitet hos en statistisk produkt" och
man kan strukturera begreppet på flera sätt. Det kvalitetsbegrepp som används i årets
kvalitetsundersökning överensstämmer på det hela taget med de begrepp som tillämpats i
senare års undersökningar.
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Med hjälp av kvalitetsenkäten är det möjligt att fånga upp många olika aspekter av kvalitet
och härigenom få en helhetsbild av kvalitetsutvecklingen vid verket. Till grund för
beskrivningen av kvaliteten ligger mer eller mindre subjektiva bedömningar från uppgiftslämnarnas (produktansvarigas) sida. En alternativ beskrivning kunde ha baserats på "hårddata"
av typen "händelser av ena eller andra slaget". Det subjektiva inslaget vid en sådan
beskrivning skulle vara minimalt men till priset av bristande helhetsbilder av kvaliteten.
Enligt anvisningarna skulle uppgiftslämnarna (produktansvariga) ange genom en bedömning
hur statistikanvändare uppfattar kvaliteten - alltså i rollen som ställföreträdande
statistikanvändare. Vid tolkning och utvärdering av enkätresultaten måste understrykas att
statistikanvändarna de fakto ej tillfrågats. Kunskapen om statistikanvändarna varierar från
produkt till produkt. Ett rimligt antagande är att användarkontakterna successivt stärkts under
senare år genom alla satsningar på ökad användaranpassning av statistiken.
I sig kan mätskalorna ge upphov till felaktigheter av ena eller andra slaget. Utrymmet för
felaktiga subjektiva bedömningar har minimerats genom att uppgiftslämnaren också måste
redogöra för faktiskt vidtagna åtgärder i förening med de registrerade kvalitetsförändringarna.
Sammanställningar, summeringar och beräkningar av olika slag måste ändå tolkas med viss
försiktighet. Exaktheten i redovisade talvärden får inte "övertolkas" utan man bör mera lägga
märke till och beakta trender och utvecklingsmönster - av positivt eller negativt slag - som
framträder vid tidsjämförelser. Ett visst mått av försiktighet bör också iakttas då uppgifterna
utnyttjas för att jämföra resultaten mellan avdelningar och program, liksom för jämförelser
mellan de olika undersökningarna. Stor vikt har lagts ner på att genomföra undersökningen så
enhetligt och konsistent som möjligt. Det kan dock inte undvikas att egna tolkningar och
bedömningar kan slå igenom i materialet.
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2.

SCB:s STATSTIKPRODUKTION - KVALITETSUTVECKLINGEN VID VERKET

2.1

KVALITETSPÅVERKANDE FAKTORER

Kvaliteten i SCB:s verksamhet kan förändras såväl till följd av yttre omständigheter som
beroende på interna åtgärder och särskilda satsningar. Många interna åtgärder vidtas direkt i
syfte att kompensera för yttre faktorer som tenderar att försämra statistikens kvalitet. I det
följande redovisas några faktorer som angetts särskilt frekvent i årets undersökning.
Exempel på omvärldsförändringar som påverkat statistikens kvalitet
När det gäller arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken är det framför allt produkterna inom
skolstatistiken som påverkats av förändring i omvärlden. Skolverket har numera beställaransvar för statistikförsörjningen inom skolsektorn. De kvalitetskrav som ställs på statistiken
har därmed delvis förändrats. Som en följd av detta kan nämnas att en samlad redovisning av
skol- och lärarstatistik på kommunal nivå genomförts.
För den areella statistiken har strukturförändringar inom jord- och skogsbruket och politiska
beslut inneburit att anslagen reduceras för statistikproduktion. Inom skogsbruket har antalet
sysselsatta radikalt minskat som en följd av att marknaden drivit fram mer av egen
entrepenörsverksamhet. När det gäller bostadsbyggnadsstatistiken har uppgiftslämnandet
ifrågasatts på många håll och detta påverkar kvaliteten hos denna statistik.
För företagsstatistiken har de omfattande strukturförändringarna i näringslivet inneburit
problem under hela treårsperioden. Bolagiseringar, sammanslagningar av företag och
konkurser har påverkat statistikens relevans och noggrannhet negativt. Speciellt för
kapitalmarknadsstatistiken har finansbolags- och bankkrisen inneburit svårigheter att göra
tidsjämförelser av olika slag. Den ekonomiska statistikens kvalitet har även påverkats av
ändrade momsregler.
För individstatistiken har den ändrade folkbokföringen som infördes 1991 medfört förseningar
och längre produktionstider för dödsorsaksstatistiken under en övergångsperiod. Skattereformen har påverkat statistikkvaliteten hos alla produkter som tillhör programmet
Ekonomisk politik.
Åtgärder som vidtagits inom SCB och som bedömts ha påverkat statistikens kvalitet
Vad gäller arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken har olika former av samarbete och
samordning av bl.a. lönestatistiken inneburit kvalitetsförbättringar. Kvalitetshöj ande åtgärder i
arbetskraftsundersökningarna, genom att man infört ett nytt system för mätvecka samt att man
numera utnyttjar hjälpinformation i skattningarna, har bidragit till att statistikkvaliteten höjts.
I den areella statistiken vari ingår utsläpp till luft även med skattningar av verkliga mängder
svaveldioxid. Uppgifterna om kväveoxidutsläppen från vägtrafiken har reviderats efter en ny
bedömning av utländska lastbilars trafikarbete i Sverige.
För den ekonomiska statistiken har de åtgärder som varit mest positiva för
statistikkvalitetetens utveckling varit översyner och genomlysningar av produkterna å ena
sidan och omläggning av produktion och distribution av statistiken till de förutsättningar som
gäller i PC-miljö å andra sidan. De stora satsningarna på registerarbete har fört med sig att
relevansen och noggrannheten i statistiken har utvecklats positivt.
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För individstatistiken har bättre kontroller av grunddata och förändringar i produktionssystem
medfört kvalitetsförbättringar och en mer rationell bearbetning av uppgiftsmaterialet.

2.2

KVALITETSUTVECKLINGEN BUDGETÅRET 1992/93

RELEVANS
Jämfört med budgetåret innan är andelen förbättrade i kvalitetshänseende högre 1992/93. För
delkomponenten variabler skiljer det mer än 10 %-enheter till senaste årets favör. Men även
andelen försämrade är högre budgetåret 1992/93 jämfört med budgetåret innan. Som framgår
av nedanstående tabell och diagram uppvisar i tur och ordning delkomponenterna variabler,
detaljeringsgrad i redovisning samt population upp de högsta andelarna kvalitetsförbättrade
produkter. Några delkomponenter uppvisar höga oförändrade andelar (= vare sig förbättringar
eller försämringar) t.ex. frekvens, referenstidpunktAperiod och statistiska mått.
Nedanstående tabell och diagram belyser huvudkomponenten RELEVANS och dess 8
delkomponenter.
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NOGGRANNHET
Utvecklingen under budgetåret 1992/93 är genomgående bättre för huvudkomponenten men
också för flertalet delkomponenter. Man anger en högre andel förbättringar under budgetåret
1992/93 jämfört med tidigare år. Andelen försämringar är på ungefär samma nivå som
tidigare. Den högsta andelen förbättringar anges för delkomponenterna "total osäkerhet" och
"bearbetningsosäkerhet" (22 %).
En radikal omsvängning synes ha inträffat för delkomponenten "bortfall" under budgetåret
1992/93. Där rapporteras nu procentuellt fler förbättringar än försämringar (17 % respektive 7
%). Budgetåret 1991/92 var motsvarande procenttal (10 % respektive 14 %). Det är dock rätt
stora skillnader om man jämför förändringstalen mellan olika avdelningar, program och
enskilda produkter
Av nedanstående tabell och diagram framgår utvecklingen för huvudkomponenten
RELEVANS och för dess 8 delkomponenter:
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TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighetskomponenten och dess delkomponter har vid alla tidigare kvalitetsundersökningar uppvisat den bästa utvecklingen. Det gäller även utvecklingen under budgetåret
1992/93 att huvudkomponenten TILLGÄNGLIGHET och dess 7 delkomponter sammantaget
uppvisar den bästa utvecklingen. Det finns dock ett par delkomponenter som faller något ur
ramen och det är delkomponenterna punktlighet och framställningstid. Punktlighet uppvisar
t.o.m. en högre andel försämringar än förbättringar vilket är ovanligt även för delkomponter
som tillhör RELEVANS och NOGGRANNHET. Delkomponenten presentation redovisar
högst andel förbättringar nämligen 33 %.
Av nedanstående tabell och diagram framgår kvalitetsutvecklingen under budgetåret 1992/93:
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2.3

Kvalitetsutvecklingen perioden 1990/91-92/93

RELEVANS
Den utveckling åt ena eller andra hållet som kunnat registreras förstärks då man ser utvecklingen i ett treårsperspektiv. Under treårsperioden är andelen förbättringar högre än under ett
budgetår men också i något fall andelen försämringar. Det sistnämnda åskådliggörs av
delkomponenten "jämförbarhet över tiden".
Kvalitetsutvecklingen under treårsbudgetperioden framgår av tabellen och diagrammet nedan.
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NOGGRANNHET
Samma konstaterande kan göras för huvudkomponenten NOGGRANNHET och dess
delkomponter som gjordes för huvudkomponenten RELEVANS och dess delkomponter.
Andelen förbättringar är högre under treårsbudgetperioden jämfört med sista budgetåret. En
delkomponent - urvalsosäkerhet - uppvisar högre andel försämringar under treårsbudgetperioden (8 %) jämfört med senaste budgetåret(4 %)
Kvalitetsutvecklingen för huvudkomponenten NOGGRANHET och dess delkomponenter
framgår av nedanstående tabell och diagram för treårsbudgetperioden.
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TILLGÄNGLIGHET
Andelen förbättrade under treårsbudgetperioden är högre än under det senaste budgetåret
bättre för såväl huvudkomponenten TILLGÄNGLIGHET som samtliga dess 7 delkomponenter. Andelen försämrade är mycket låg för alla delkomponenter utom just tidigare nämnda
"punktlighet" och "framställningstid".
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2.4

Slutsatser och kommentarer

Under den senaste treårsperioden har avsevärda rationaliseringar genomförts inom SCB.
Dessa har gjorts med målsättningen att ekonomisera produktion och spridning av statistik.
Samtidigt har kraven på god kvalitet betonats starkt. Av undersökningen framgår att
kvalitetsutvecklingen såsom den bedömts av de produktansvariga varit positiv.
Under senaste budgetåret har en samlad satsning på ökat kvalitetskunnande och medvetande
startats vid SCB. I en första omgång har verksledning och ett antal särskilda resurspersoner
fått utbildning i modernt kvalitetstänkande och -arbete. Dessa satsningar avses att gå vidare.
Utöver den ovan beskrivna undersökningen riktad till produktansvariga har en särskild studie
av snabbhet och punktlighet genomförts vid verket. Denna bygger på faktiska mätningar av
förändringen under senaste året resp. treårsperioden. Även av denna studie framgår att SCB
totalt sett förkortat framställningstiden och i vissa avseenden förbättrat tidshållningen
(punktlighet). När det gäller punktligheten är emellertid bilden långt ifrån entydig. Samtidigt
noteras avsevärda variationer mellan och inom avdelningarna.
I år har också en särskild studie av användarnas faktiska bedömningar och värdering av SCB
genomförts. Resultaten av denna studie redovisas särskilt. En definitiv slutsats av dessa
systematiska kundkontakter är dock att många användare prioriterar just snabbhet och
punktlighet högre än många andra kvalitetsegenskaper. Det är därför väsentligt att fortsatta
förbättringar kan ske utan att oacceptabla avkall görs på andra kvalitetsegenskaper.
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3.

KVALITETSUTVECKLINGEN AVDELNINGSVIS

3.1

AVDELNINGEN FÖR ARBETSMARKNADS- OCH UTBILDNINGSSTATISTIK

AM-avdelningen svarar för 6 statistikprogram, nämligen SP Utbildning, SP Sysselsättning,
SP Löner och arbetskostnader, SP Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad,
SP Arbetsmiljö och SP Arbetstider.
Ca 40 produkter förser statistikprogrammen med statistik. I denna rapport redovisas 35
produkter för vilka jämförelser kan göras med föregående år. Av dessa är nio stickprovsundersökningar, tjugofem total/registerundersökningar samt en som bygger på data från
stickprovsundersökningar.
3.1.1

Kvalitetspåverkande faktorer

Exempel på omvärldsförändringar och interna åtgärder som påverkat statistikens kvalitet
Ändrade syften och kvalitetskrav
Den statliga styrningen av skolsektorn har förändrats. Det finansiella stödet är inte längre
öronmärkt för olika skolformer. Statens skolverk, som inrättades 1 juli 1991, har ansvaret för
uppföljning och utvärdering inom skolsektorn. Skolverket ska utforma ett nationellt resultatorienterat uppföljningssystem för skolsektorn och har därför tilldelats ett beställaransvar för
statistikförsörjningen inom denna sektor.
Syftet med skolstatistiken och de kvalitetskrav som ställs på den har därmed delvis
förändrats. Skolverket beställer statistiken från SCB och ställer t. ex. krav på en samlad
redovisning av skol- och lärarstatistik på kommunal nivå. Tidigare har varje produkt
redovisats var för sig med "tillräckligt" god kvalitet. Genom att flera produkter nu
eftergranskats kommunvis har inkonsistenser och felaktigheter som man tidigare inte varit
medveten om upptäckts och åtgärdats.
För de delar av statistiken som Skolverket publicerar har redovisning och punktlighet
förbättrats, medan punktligheten för andra delar blivit sämre. En del produkter har inväntat
den gemensamma kommunvisa publiceringen.
Nya/mera aktuella källor
I Folk- och bostadsräkningen 1990 ingick en fråga om högsta utbildning för alla i åldern 1664 år. Registret över befolkningens utbildning (utbildningsregistret) har därigenom kunnat
uppdateras, vilket medfört en bättre noggrannhet, bättre jämförbarhet med annan statistik,
men försämrad jämförbarhet över tiden.
Som ytterligare ny källa till utbildningsregistret har använts register över avgångna från
gymnasieskolans specialkurser, vilket också bidragit till ökad noggrannhet.
Genom samköming med utbildningsregistret har utbildningsvariabeln kunnat publiceras i
statistiken över statsanställda, landstingspersonal, kommunal personal samt kyrkokommunal
personal.
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Ändrad lagstiftning
Den nya statistiklagen som trädde i kraft i januari 1993 innebar att ideella föreningar m. fl.
numera har uppgiftslämnarplikt. Detta har medfört minskat bortfall för denna typ av företag i
den kortperiodiska lönestatistiken resp. sysselsättningsstatistiken, privat sektor.
Införande av sjuklöneperiod betald av arbetsgivaren under 1992 har försämrat lönebegreppet
genom att sjuklön redovisas tillsammans med övrig lön. Detta har medfört sämre
jämförbarhet över tiden för den årliga lönesummestatistiken och för statistiken från
uppbördsdeklarationer.
Ändrad mättidpunkt/period
Arbetskraftsundersökningarna har infört ett nytt mätveckssystem. Det nya mätveckssystemet
innebär att AKU mäter alla veckor under året mot tidigare i princip två veckor varje månad.
Detta medför minskad mätosäkerhet och ett stabilare säsongmönster, men har kortsiktigt
försämrat jämförbarheten med tidigare undersökningar.
Bättre indata
Genom ett omfattande förhandlingsarbete med arbetsmarknadens parter har man för den
årliga lönestatistiken (privat sektor) fått tillgång till individuppgifter för industriarbetare
istället för summariska uppgifter. Detta möjliggör redovisning av lönespridning även för
näringsgrenar inom industrin.
Förenklade blanketter
Produkten "Årlig lönestatistik för privat sektor" har anpassat sina blanketter till SIAKnormen. (Svensk standard för indelning av arbetskraftskostnader), vilket gjort det enklare för
företagen att fylla i uppgifterna . Därmed har återkontaktsarbetet minskat. Antalet blanketter
har också reducerats till en för arbetare och en för tjänstemän, vilket medfört en mer likformig variabeluppsättning och granskning. Mätfelen och bearbetningsosäkerheten bedöms
ha minskat genom dessa åtgärder.
Även för produkten "Kyrkokommunal personal" bedöms mätosäkerheten ha minskat p.g.a.
att blanketten förenklats.
Användning av hjälpinformation
Fr.o.m. 1993 års arbetskraftsundersökningar utnyttjas hjälpinformation från det årliga
sysselsättningsregistret (ÅRSYS) och från Arbetsmarknadsstyrelsens register över
arbetssökande vid efterstratifiering i syfte att öka precisionen samt att minska bortfallets
snedvridande effekter.
Översyn av presentation
Flera produkter anger att man gjort en översyn av presentationen. Som exempel kan nämnas
att de olika utbildningarna i Arbetskraftsbarometern redovisas på ett mer strukturerat och
enhetligt sätt. Inom lönestatistiken, kommunal sektor har framförallt textdelarna setts över och
förbättrats.
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Dokumentation
I serien "Bakgrundsfakta till arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken har ytterligare
produkter dokumenterats.
-Arbetskraftsbarometern
-Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. För privat sektor. (KSP)
-De svenska arbetskraftsundersökningarna (AKU). Uppdaterad.

-Månadsrapport. Löner och arbetskostnadsindex för arbetare inom industri.
Exempel på pågående/planerade åtgärder som bedöms påverka kvaliteten i framtiden
Samarbete
•

•

Inom lönestatistiken, privat sektor, forsätter förhandlingar med arbetsmarknadens parter i
syfte att förbättra mätperioder, variabeldefinitioner etc. Inom lönestatsitken, offentlig
sektor, pågår också samarbete med parterna.
Skolverket skall till viss del hjälpa till med granskning av skolregistret

Samordning
•
•

Publiceringen av den kortperiodiska lönestatistiken skall samordnas inom lönestatistiken,
offentlig sektor.
Inom skol- och lärarstatistiken samgranskas produkterna.

Genomlysningar
•
•
•

Inom lönestatistiken, offentlig sektor, pågår genomlysningar.
Skolregistret skall genomlysas och läggas om. Detta påverkar även övriga produkter
inom skol- och lärarstatistiken.
Den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken skall genomlysas i samband med att
produkten skall läggas över på Paradox.

Användning av hjälpinformation
•

Sysselsättningsavgränsningen i ÅRSYS kommer att förbättras genom en metodik där
information från AKU används.

Kvalitetsstudier
•
•

Inom arbetskadesstatistiken studeras underrapporteringens betydelse.
En analys av skillnader i statistiken över arbetsorsakade besvär och statistiken från ISA
(Informationssystemet för arbetsskador) -registret kommer att presenteras inom kort.

Omläggning pga nya förutsättningar
•

Högskolestatistiken läggs om p.g.a. de nya krav som ställs i samband med att vi får en ny
högskola den 1/7 1993.
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3.1.2

Kvalitetsförändringar budgetåret 1992/93

Enkätresultaten ger en positiv bild av kvalitetsutvecklingen vid avdelningen. Såväl relevans
som noggrannhet och tillgänglighet bedöms ha förbättrats under året. Ungefär hälften av de
produktansvariga bedömer att kvaliteten utvecklats positvt, medan endast tre bedömer att
utvecklingen varit negativ.
RELEVANS
I den sammanfattande bedömningen av relevansen anser nio (26 %) av de produktansvariga
att den ökat, medan två (6%) anser att den minskat.
Knappt tre fjärdedelar av de produktansvariga har redovisat förändring av någon/några
relevanskomponenter. "Variabler" är den enskilda komponent där man angivit flest positiva
förändringar. Det kan vara både utökat variabelinnehåll och/eller förbättrade definitioner
som avses. Flera produkter inom lönestatistiken, offentlig sektor, har t.ex. utökat sin
redovisning med utbildningsuppgiften från "utbildningsregistret".
De negativa förändringar som redovisas rör i de allra flesta fall jämförbarheten över tiden.
Nästan hälften av alla produktansvariga bedömer att jämförbarheten över tiden försämrats.
Denna försämring bedöms i drygt hälften av fallen vara en kortsiktig konsekvens av förbättringar som genomförts i något annat avseende. Vid sina sammanfattande bedömningar anger
dock de allra flesta produktansvariga, som angett försämring av jämförbarhet över tiden, att
relevansen har utvecklats positivt eller är oförändrad.

NOGGRANNHET
I den sammanfattande bedömningen av noggrannheten anser tio (29 %) av de produktansvariga att den ökat, medan en (3%) anser att den minskat.
Drygt hälften av de produktansvariga har redovisat förändring av någon/några noggrannhetskomponenter. Bearbetningsosäkerhet är den enskilda komponent där man angivit flest
positiva förändringar. Förbättrad granskning anges i flera fall bidra till detta.
TILLGÄNGLIGHET
I den sammanfattande bedömningen av tillgängligheten anser tretton (37%) av de
produktansvariga att den ökat, medan tre (9%) anser att den minskat.
Ca 60% av de produktansvariga har redovisat förändring av någon/några tillgänglighetskomponenter. Presentation är den enskilda komponent för vilken man angivit flest
förändringar. För fjorton produkter redovisas en förbättrad presentation och för fyra
produkter redovisas en försämrad presentation. Även för komponenten framställningstid
redovisas många förändringar. Framställningstiden har förbättrats för tolv produkter, men
försämrats för tre.
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Tabell 3.1.1 Kvalitetsförändringar i AM-avdelningens produkter 1992/93 1

1

anger antalet produktersom redovisar läget som mycket sämre (-2), något sämre (-1), oförändrat (0),
något bättre (+1) respektive mycket bättre (+2)
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3.1.3

Kvalitetsförändringar perioden 1990/91-92/93

Sett över treårsperioden förstärks bilden av en positiv kvalitetsuteckling, framför allt genom
att fler delkomponenter påverkats inom en produkt.
Jämfört med bedömningarna för senaste budgetåret anser ytterligare tre produktansvariga att
relevansen har förbättrats (totalt 35%), tre till att noggrannheten har ökat (totalt 38%) samt
två till att tillgängligheten har ökat (totalt 44%). Ca en tredjedel bedömer vid den sammanfattande bedömningen att kvaliteten i stort sett är oförändrad jämfört med för tre år sedan,
medan tre (9%) anser att kvaliteten blivit sämre. De allra flesta anser dock att åtminstone
någon delkomponent påverkats (positivt eller negativt) under treårsperioden.
Tabell 3.1.2 Kvalitetsförändringar i AM-avdelningens produkter 1990-07-01--1993-06-30 1

1

anger antalet produkter som redovisar läget som mycket sämre (-2), något sämre (-1), oförändrat (0),
något bättre (+1) respektive mycket bättre (+2).
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3.1.4

Slutsatser och kommentarer

Enligt enkätsvaren har kvaliteten i AM-avdelningens statistikproduktion utvecklats positivt
den senaste treårsperioden och speciellt under det senaste budgetåret. Detta beror på att flera
långsiktiga utvecklingssatsningar börjat ge resultat. Samordningsarbetet av lönestatistiken
har pågått under flera år. AKU har infört effektivare skattningsmetoder. Relativt nya
produkter som ÅRSYS, KLP och KSP har successivt förbättrats. Även den kortperiodiska
(löne- och) sysselsättningsstatistiken, offentlig sektor, har förbättrats samt utvidgats och
innehåller numera både sysselsättnings- och löneuppgifter.
Utbildningsregistret har uppdaterats. Flera produkter har genomlysts/setts över. Arbetskraftsbarometern har genomfört stora förändringar avseende urval, produktionsprocess och
presentation. En uppföljning av genomlysningen av högskolestatistiken och ÅRSYS pågår.
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3.2

AVDELNINGEN FÖR AREELL STATISTIK

I A-avdelningens kvalitetsrapport ingår sammanlagt 23 statistikprodukter fördelade på fyra
statistikprogram. I programmet "jord- och skogsbruk" ingår sju produkter, i "fiske och
vattenbruk" tre produkter, i "boende och byggande" sju produkter och i "miljövård" sex
produkter. Det finns ytterligare ett program inom avdelningen, nämligen "fysisk planering och
naturresurshushållning". Inom detta program har produkterna ännu inte utvecklats till löpande
statistikprodukter i kvalitetsrapportens mening. Produkterna är intermittenta med framställning och publicering mellan ungefär vartannat och vart femte år eller under fortsatt
utveckling. I programmet "miljövård" finns det fler produkter än de sex som redovisas i
rapporten. De är, liksom produkterna i programmet "fysisk planering och naturresurshushållning", antingen intermittenta eller under fortsatt utveckling.
3.2.1

Kvalitetspåverkande faktorer

Omvärldsförändringar som påverkat statistikens kvalitet
För lantbruksregistrets del har den livsmedelspolitiska reformen inneburit anpassningar av
statistiken löpande under perioden 1990-93.
I jordbruksekonomiska undersökningen har riksdagen beslutat att reducera anslagen till 1991
och 1992 års undersökningar. Beslutet är grundat på Livsmedelsstatistiska utredningen.
Inom skogsstatistiken har det förekommit en utveckling av arbetsfördelningen mellan
Skogsstyrelsen och SCB, så att Skogsstyrelsen samlar in alla uppgifter om åtgärder i skogen,
medan SCB tar in uppgifter om sysselsättningen. Under treårsperioden förekommer stora
strukturella förändringar bland de sysselsatta i skogsarbete: en ökning av antalet entreprenörer
och minskning av antalet anställda. Samtidigt minskar det totala antalet sysselsatta i
skogsarbete.
En omläggning av taxering och ett nytt skattesystem har påverkat jämförbarheten i
deklarationsundersökningen för yrkesfiskare. Undersökningen har till stora delar fått läggas
om.
Inom moderniserings- och rivningsstatistiken har omläggningar av det statliga stödet till
bostadsbyggandet haft stora konsekvenser för statistikens del. Ett stort antal nya uppgiftslämnare har inneburit förseningar och sämre kvalitet. Boverkets datasystem fungerar
fortfarande inte. Det innebär att man inte kan utnyttja datasystemet till kvalitetskontroll av
statistiken.
Skattereformsförändringar och minskade bostadssubventioner har fortsatt att ge upphov till
ökade spridningar i hyror/avgifter och hyres- och avgiftsförändringsskattningar inom bostadsoch hyresundersökningen (BHU). Den nya statistiklagen har i någon mån underlättat
situationen för SCB genom att den, till skillnad mot den gamla uppgiftspliktslagen, inte skiljer
på om en hyres- eller bostadsrättlägenhet är i ett småhus eller i ett flerbostadshus.
I bostadsbyggnadsstatistiken påverkas uppgiftslämnandet av en kärv kommunal ekonomi. En
övergång till beställar/utförarmodell gör att uppgiftslämnandet ifrågasätts. Kommunernas
omorganisation påverkar också statistikens kvalitet. Det organ som formellt har hand om
uppgiftslämnandet till statistiken (förmedlingsorganet) läggs successivt ner.
I statistiken över gödselmedel i jordbruket har ett kraftigt reducerat urval och en ändrad
rampopulation påverkat statistikens kvalitet i flera avseenden. Förändringarna är orsakade av
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ändringar i de objektiva skördeuppskattningarna.
Åtgärder som vidtagits och som bedöms ha påverkat statistikens kvalitet
De objektiva skördeuppskattningarna har infört ett nytt PC-baserat databehandlingssystem
1992. Detta bedöms ha påverkat statistikens tillgänglighet i positiv riktning. Man kan peka på
förbättringar när det gäller framställningstid, punktlighet och möjligheten att lämna
upplysningar.
För lantbruksregistrets del har det vidtagits en utvidgad redovisning av (a) snabbstatistik över
grödor, omställda arealer och husdjur, (b) åkermark vid företag med outnyttjad åker och (c)
stöd till jordbruket. Detta bedöms ha förbättrat presentationen och dokumentationen. Det har
också gjorts utvidgningar av populationen med stora djurbesättningar utan åker fr o m 1992.
Det har gjorts en samordning mellan jordbruksekonomiska undersökningen och
deklarationsundersökningen för jordbrukare för att ge underlag för skattningar av variabler
som fr o m 1992 års undersökning redovisas aggregerade med andra variabler. I stödområdet
har en enkät kompletterat deklarationerna för att ge skattningar med ungefär samma precision
som i resten av landet.
I deklarationsundersökningen för yrkesfiskare kan ett nytt produktionssystem ha minskat
risken för bearbetningsfel. Urvalsramen uppdateras endast vart femte år, vilket försämrar
ramtäckningen något.
I fiskets avkastning har en installation av PC hos en av de viktigare uppgiftslämnarna minskat
kostnaderna och eliminerat riskerna för stansfel. Det har gått att åstadkomma snabbare
uppgifter från det danska Fiskeriministeriet.
Inom moderniserings- och rivningsstatistiken har det gjorts en samordning av ombyggnadsstatistiken och moderniseringsstatistiken. T o m 1990 redovisades slutliga ombyggnadskostnader, vilket innebar att endast ca 50 procent av de färdigställda lägenheterna 1990 ingick
i redovisningen. Fr o m 1991 redovisas preliminära ombyggnadskostnader vilket innebär att
samtliga färdigställda lägenheter har kostnadsuppgifter. Samordningen ger mycket snabbare
statistik, bättre punktlighet och därmed bättre tillgänglighet för olika statistikanvändare.
Kvaliteten på kostnadsuppgifterna är dock något osäkrare nu. Ett nytt PC-baserat
registreringssystem för kvartalsstatistiken har inneburit bättre möjligheter till maskinell
granskning.
I bostads- och hyresundersökningen (BHU) har kraven på utredning av samordningsmöjligheterna mellan i första hand BHU och HINK-undersökningen tagit mycket tid och
krafter i anspråk som annars skulle ha kunnat användas för att förbättra undersökningen.
Kvalitetsförändringar på grund av själva samordningen mellan BHU och HINK kommer
att slå igenom först om ett à två år och kommer då i första hand att gälla hyres- och
bostadsrätter. Några mindre förbättringar har skett av presentationen av statistiken. Medelfel
redovisas i något fler tabeller. Det framställs även mer genomarbetade rapporter med diagram
och förtydliganden i t ex bilagor av statistik och mättekniska problem.
I fastighetsprisstatistiken framhålls småhusbarometern. Detta är en ny produkt sedan hösten
1992. Den ges ut av SCB, CFD och Lantmäteriverket. Uppgifterna är preliminära. Småhusbarometern utkommer ca tre veckor efter aktuell mätperiod, vilket gör uppgifterna mycket
aktuella. Det görs en snabbare publicering av priser över småhus, hyreshus och industrier med
anledning av att fastighetspris-materialet når SCB snabbare. Detta kan göras tack vare
fastighetsreformens genomförande. Tabellredovisningen avseende lantbruk är förändrad
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fr o m 1991 på grund av ändrad uppgiftsinsamling.
I statistiken över bostadshyror i nyproduktionen har enkäten utökats med frågor som ger en
kontroll av kvaliteten. Undersökningen har utökats och innehåller även småhus, för vilka det
inte finns uppgiftsplikt. Detta har medfört ökat bortfall och en längre produktionstid.
Undersökningen har utökats med frågor om antalet outhyrda lägenheter.
Statistiken över bekämpningsmedel i jordbruket sprids nu även i diskettform. Detaljeringsgraden i statistiken har minskat något. Rationaliseringen av granskningsrutinerna, genom
införande av makrogranskning, har påverkat kvaliteten negativt i någon mån. Anvisningarna
för datainsamlingen har förbättrats successivt. Produktionstiden har förkortats.
Inom statistiken över bekämpningsmedel i jordbruket, beräknade doser, har det under
perioden 1990-93 gjorts en genomgripande översyn av beräkningsmetoderna. Detta har lett till
förbättrad kvalitet i statistiken både när det gäller relevansen och noggrannheten.
I statistiken över utsläpp till luft avser numera uppgifter om utsläpp från industriprocesser
skattningar av verkliga mängder svaveldioxid. Tidigare redovisades uppgifter om lovgivna
mängder i koncessionsbeslut. Uppgifterna om kväveoxidutsläppen från vägtrafiken har
reviderats efter en ny bedömning av utländska lastbilars trafikarbete i Sverige. För perioden
1990-93 rapporteras nya avgränsningar av vad som skall ingå i övrig samfärdsel (flyg, sjöfart,
arbetsmaskiner och spårbunden trafik) och en noggrannare kartläggning av deras utsläpp. Till
följd av detta används nya emissions- och trafikdata. För utsläpp från sjöfart är definitionen
ändrad på svenskt område. Emissionsfaktorer beträffande koldioxid är reviderade.
3.2.2 Kvalitetsförändringar budgetåret 1992/93
RELEVANS
För relevanskomponenten som helhet redovisas det 18 mindre förbättringar och 13 mindre
försämringar under 1992/93. Samtidigt redovisas det fyra stora försämringar och bara en stor
förbättring. Statistikens relevans är således ungefär oförändrad under budgetåret. Jämförbarheten över tiden har försämrats mycket i två statistikprodukter. Det är deklarationsundersökningen för jordbrukare och deklarationsundersökningen för fiskare. Variabelkomponenten har förbättrats markant. Här redovisas fem förbättringar, bland vilka kan
nämnas lantbruksregistret, statistiken över skogsbrukets arbetskraft och statistiken över
utsläpp till luft av svaveldioxid. Detaljeringsgraden har förbättrats för fem statistikprodukter,
däribland fastighetstaxeringsregistret och statistiken över försäljning av handelsgödsel i
jordbruket.
NOGGRANNHET
Under budgetåret 1992/93 har statistikens noggrannhet försämrats något jämfört med året
tidigare. Det rapporteras 21 mindre försämringar och 12 mindre förbättringar. Försämringarna
berör i första hand mätosäkerheten, bortfallsosäkerheten och ramtäckningsosäkerheten. Fem
statistikprodukter redovisar en försämrad mätosäkerhet. Det är galt- och betäckningsstatistiken, deklarationsundersökningen för jordbrukare, statistiken över fiskets avkastning,
moderniserings- och rivningsstatistiken samt bostads- och hyresundersökningen. En något
försämrad bortfallsosäkerhet nämns bland annat av vattenbruksstatistiken och bostads- och
hyresundersökningen. Det rapporteras inte några stora försämringar i statistikens noggrannhet.
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Tabell 3.2.1

Kvalitetsförändringar i A-avdelningens produkter 1992/931

TILLGÄNGLIGHET
Tillgängligheten har förbättrats under budgetåret 1992/93. Det redovisas förbättringar
när det gäller spridningsformer, presentation och framställningstid. Man kan till
exempel nämna statistik på diskett i statistiken över bekämpningsmedel i jordbruket.
Punktligheten har däremot försämrats i genomsnitt. Det gäller bland annat jordbruksekonomiska undersökningen och deklarationsundersökningen för jordbrukare. När det
gäller möjligheten att göra specialbearbetningar nämns en stor förbättring, i
moderniserings- och rivningsstatistiken, och en stor försämring, i deklarationsundersökningen för jordbrukare. För statistikens tillgänglighet kan man notera något
stabilare förhållanden 1992/93 jämfört med redovisningen i den förra kvalitetsenkäten
1991/92. Spridningen på försämringar och förbättringar var större 1991/92. Det

1

anger antalet produkter som redovisar läget som mycket sämre (-2), något sämre (-1), oförändrat (0),
något bättre (+1) respektive mycket bättre (+2).
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rapporterades sju stora förbättringar 1991/92 jämfört med året innan. De ingår nu med
största sannolikhet i gruppen "oförändrat", vilket i så fall kan tolkas som att situationen
är "oförändrat bra" 1992/93.

Tabell 3.2.2

Kvalitetsförändringar i A-avdelningens produkter 1990-93 1

3.2.3 Kvalitetsförändringar perioden 1990/91--92/93
RELEVANS
Statistikens relevans är i allt väsentligt oförändrad under perioden 1990/93. Det
rapporteras 26 mindre förbättringar och 20 mindre försämringar. Det är i huvudsak

1

anger antalet produkter som redovisar läget som mycket sämre (-2), något sämre (-1), oförändrat (0),
något bättre (+1) respektive mycket bättre (+2).
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variabler och detaljeringsgrad som har förbättrats. Samtidigt framgår det att
detaljeringsgraden har försämrats i motsvarande grad, men givetvis i andra statistikprodukter. Förbättring av variabler noteras bland annat för lantbruksregistret och
statistiken över fiskets avkastning. Detaljeringsgraden har försämrats i jordbruksekonomiska undersökningen, deklarationsundersökningen för jordbrukare och
fastighetspris- och lagfartsstatistiken. Detaljeringsgraden har förbättrats i bland annat
lantbruksregistret och fastighetstaxeringsregistret. Jämförbarheten över tiden har
försämrats i fyra statistikprodukter, däribland deklarationsundersökningen för fiskare
och deklarationsundersökningen för jordbrukare. I den sistnämnda undersökningen har
jämförbarheten försämrats mycket.
NOGGRANNHET
Statistikens noggrannhet har försämrats i genomsnitt under perioden 1990/93. Det
rapporteras 23 mindre försämringar och 15 mindre förbättringar. Det rapporteras inte
några stora förändringar. Försämringarna berör i första hand bortfallsosäkerheten,
ramtäckningsosäkerheten och bearbetningsosäkerheten. Försämringen i bearbetningsosäkerheten balanseras av en lika stor förbättring. En liten försämring i bortfallsosäkerheten nämns av bland annat statistiken över vattenbruk och undersökningen om
bostadshyror i nyproduktionen.
TILLGÄNGLIGHET
Statistikens tillgänglighet har förbättrats högst väsentligt mellan 1990 och 1993. Det
rapporteras mer än fem gånger så många förbättringar som försämringar mellan de båda
åren. Förbättringarna berör i första hand presentationen, framställningstiden och
punktligheten. Därutöver kan man också peka på förbättringar i spridningsformer och
dokumentation. Presentationen har förbättrats i lantbruksregistret, moderniserings- och
rivningsstatistiken, bostads- och hyresundersökningen och flertalet av miljöstatistikens
undersökningar. Framställningstiden har förbättrats mycket i bland annat de objektiva
skördeuppskattningarna och statistiken över gödselmedel i jordbruket. Möjligheten att
göra specialbearbetningar har förbättrats mycket i de objektiva skördeuppskattningarna
men samtidigt försämrats mycket i deklarationsundersökningen för jordbrukare.
3.2.4 Slutsatser och kommentarer
Kvalitetsenkäten visar på en lång rad problem men också på en god vilja och stor
ambition hos de statistikansvariga att komma till rätta med problemen.
Omställningar i samhället till följd av politiska beslut och modernisering av beslutsprocesser och administrativa rutiner avspeglas i den statistiska produktionsprocessen.
Enkäten visar till exempel följderna av den livsmedelspolitiska reformen och avregleringen inom jordbruket, ändrade myndighetsroller, ändrad arbetsfördelning mellan
SCB, Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk, Boverket med flera, och omläggning av
skattesystem och taxeringsrutiner. Enkäten visar också att den nya statistiklagen, i
åtminstone ett fall, har underlättat situationen för SCB. Det gäller datainsamlingen till
bostads- och hyresstatistiken.
Man bör notera att bortfallet, som traditionellt är en stor källa till bekymmer för
statistikproducenten, bara nämns i en enda kommentar till A-avdelningens produkter.
Det kan finnas många förklaringar till att bortfallet inte nämns. I värsta fall kan det
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betyda en bortfallssituation som har stabiliserat sig på en hög nivå som man anser i stort
sett omöjlig att komma till rätta med och som man följaktligen av ren hopplöshet eller
utmattning har slutat klaga på. Om den förklaringen varit den riktiga borde det ändå ha
förekommit fler reaktioner från de produktansvariga. En annan, och kanske troligare,
förklaring kan vara att bortfallet för tillfället inte upplevs som ett lika allvarligt
kvalitetsproblem som för några år sedan när samhällsdebatten präglades av en uppslitande turbulens som följd av påstådda risker med och rädsla för brister i statistiksekretessen, intrång i den personliga integriteten och ett ifrågasättande av nyttan med
datainsamling till statistik.
Kvalitetsenkäten tar också upp planerade och pågående åtgärder under 1992/93 som
bedöms påverka kvaliteten i framtiden. Här kan följande exempel på åtgärder nämnas.
De objektiva skördeuppskattningarna kommer att genomföras med väsentligt reducerade
urval, vilket förväntas påverka kvaliteten i negativ riktning. I lantbruksregistret planeras
ökade insatser i granskningen på grund av ökad användning av uppgifterna för bidragsgivning av olika slag. Jordbruksekonomiska undersökningen kommer att minska
populationen i 1992 års undersökning. Inom arbetsgruppen för naturstatistik diskuteras
möjligheterna till mer detaljerad och delvis ny statistik inom området fiske och fisktillgångar. Avregleringen inom fisket kommer på sikt att påverka SCBs statistiksystem.
För närvarande pågår en översyn av vilka krav som bland annat EG och EES-avtalet
kommer att ställa. I bostads- och hyresundersökningen (BHU) kan kraftiga kvalitetsförsämringar av bostads-, boende-, hyres- och boendeutgiftsstatistiken förväntas bli
resultatet av en eventuell totalsamordning av BHU och HINK framförallt vad avser
hyres- och bostadsrätter.
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3.3

AVDELNINGEN FÖR FÖRETAGSSTATISTIK

F-avdelningen svarar för 10 statistikprogram. Programmet Ekonomisk politik, som är det dominerande, redovisas också indelat i 7 delprogram. Drygt 60 produkter förser statistikprogrammen med statistik. Under budgetåret 1992/93 har resultat offentliggjorts från 62
produkter, som därmed ingår i redovisningen i kvalitetsrapporten för detta år. För 63 av Favdelningens produkter har jämförelser kunnat göras över tre-årsperioden.
3.3.1

Kvalitetspåverkande faktorer

Omvärldsförändringar som påverkat statistikens kvalitet
Den ekonomiska statistikens kvalitet har under hela treårsperioden påverkats negativt av de
omfattande strukturförändringarna i näringslivet. Bolagiseringar, sammanslagningar av
företag och konkurser, som ökat i omfattning och därmed blivit allt svårare att följa och på
rätt sätt ta hänsyn till i statistiken, bedöms ha påverkat såväl statistikens relevans som dess
noggrannhet. Det har blivit allt svårare att uppnå överensstämmelse mellan intresse- och
målpopulationerna, undertäckningen i statistiken har ökat och jämförbarheten över tiden har
därmed försämrats. Trots betydande satsningar på registerarbete, i CFAR och SR (Statistikregistret), har strukturomvandlingarna även under 1992/93 påverka statistikens kvalitet
negativt. Såväl den årliga finans- och produktionsstatistikens som korttidsstatistikens kvalitet
har påverkats negativt av detta.
Stor rörlighet på Stockholmsbörsen, bankfusioner och finansbolagskrisen har under treårsperioden försvårat möjligheterna att göra jämförelser över tiden i kapitalmarknadsstatistiken.
Till detta har också valutaavregleringen bidragit. Den flytande kronan har under budgetåret
1992/93 försämrat jämförbarheten såväl över tiden som mellan undersökningarna.
Ändrade momsregler har påverkat den ekonomiska statistikens kvalitet under treårsperioden.
Fr.o.m. 1991 är alla branscher momspliktiga, vilket har förbättrat CFAR:s täckning av tjänstebranscherna. Tjänstenäringsstatistikens täckning bedöms också ha förbättrats därmed.
Gränsen för momsregistrering höjdes 1991 från 30 000 kr till 200 000 kr. Ca 95 000 företag,
i första hand fysiska personer, avregistrerades då i CFAR. Detta påverkade täckningen
negativt i registret och försämrade jämförbarheten över tiden hos flera produkter, bl.a. hos
Bilstatistiken och Nyetableringsstatistiken.
Överföringen av primärdata för varuexporten från nya TDS (tulldatasytemet) fr.o.m. april
1991 har under införandefasen påverkat Utrikeshandelsstatistikens noggrannhet negativt. Reducerade kontrollresurser hos tullverket i granskningen av primärdata bedöms ha ökat mätosäkerheten. Ett visst bortfall av enstaka varuposter har också upptäckts vid leveranserna från
TDS till SCB. Variabelinformationen bedöms dock ha förbättrats i statistiken genom att import/exportföretagens identitet finns fullständigt registrerade i det nya TDS-systemet.
Bland övriga omvärldsförändringar, som påverkat den ekonomiska statistikens kvalitet under
treårsperioden, kan speciellt nämnas ändringar av den indirekta skatten, fluktuerande räntor
och huspriser samt strukturförändringar inom handeln med dagligvaror (som påverkat KPI),
kronans depreciering (som påverkat bl.a. Prisindex i producent- och importleden (PPI) och
Exportenkäterna) samt försenade eller uteblivna underlag för beräkningar (som påverkat
bl.a.Byggnadsprisindex, Industriproduktionsindex och statistiken Utlandägda företag).
Åtgärder som vidtagits och som bedömts ha påverkat statistikens kvalitet
Internt har flera åtgärder vidtagits som har påverkat statistikens kvalitet positivt. Under hela
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treårsperioden har arbete pågått med att förnya och utveckla produktionssystemen och att, där
det bedömts lämpligt, överföra statistikproduktionen till PC-miljö. Detta arbete har fortsatt
under det tredje året i perioden och bedöms i flera undersökningar ha medfört förbättrad noggrannhet (främst bättre bearbetning) och tillgänglighet (i första hand kortare framställningstid,
bättre dokumentation och förbättrade möjligheter till specialbearbetningar). Utökad publicering i SCB Indikatorer, del 2, ökat utnyttjande av SCB:s databaser och användning av diskett
för spridning av statistiken har bidragit till en fortsatt förbättrad tillgänglighet.
Utvecklingsarbetet på företagsregisterområdet har fortsatt under det tredje året i perioden. Användning av årgångsramar i Industristatistiken bedöms ha förbättrat relevansen avsevärt
(bättre anpassning till intressepopulationen) och noggrannheten (minskad bortfalls- och
täckningsosäkerhet) i statistiken. Bearbetning av Investeringsenkäterna mot årgångsramarna
har bidragit till ökad kunskap om täckningsbrister i statistiken.
Under treårsperioden har översyner av den ekonomiska statistikens undersökningar börjat genomföras systematiskt. Översyn av populationsavgränsningar och variabelinnehåll i undersökningarna och arbete som syftat till att öka samordningen mellan olika undersökningar har
förbättrat statistikens relevans. Översyn av bearbetningsrutinerna, främst granskningen och
bortfallsbehandlingen har påverkat noggrannheten positivt. De nya rutinerna har ofta lett till
att framställningstiden har minskat. Översynerna avslutas normalt med att en dokumentation
av det nya systemet tas fram. Även tillgängligheten har på detta sätt förbättrats vid översynerna.
Under budgetåret 1992/93 har den reviderade Industristatistiken kommit att påverka kvaliteten
i annan statistik. För t.ex. Nationalräkenskaperna har revideringen av Industristatistiken inneburit att modellfelsosäkerheten har minskat och att jämförbarheten med annan statistik har
ökat. För undersökningar som använder Industristatistikens population som ram har den
höjda cutoff-gränsen minskat möjligheterna att avgränsa undersökningspopulationerna på
önskat sätt. Undertäckningen har ökat och jämförbarheten över tiden har minskat. Både relevans och noggrannhet har därmed påverkats negativt.
En fortsatt stor satsning under treårsperioden på att öka den elektroniska spridningen av statistiken i bl.a. Ekonomisk snabbstatistik och via TSDB bedöms ha påverkats statistikens tillgänglighet positivt. Till detta har också har också utgivningen av den sammanfattande publikationen SCB Indikatorer, del 2, (som ersatt publicering i SM) bidragit.
3.3.2.

Kvalitetsförändringar budgetåret 1992/93

Såväl Relevansen som Noggrannheten och Tillgängligheten i den ekonomiska statistiken bedöms ha förbättrats under året.
RELEVANS
För drygt 25% av F-avdelningens produkter bedöms relevansen ha förbättrats. Till detta bidrar
främst ett förbättrat variabelinnehåll i statistiken, en ökad detaljeringsgrad i redovisningen och
en förbättrad jämförbarhet med annan statistik.
Ett utökat variabelinnehåll har förbättrat bl.a. Köpkraftsparitetsundersökningen, Räkenskapssammandraget, UVAV och Forskningsstatistik/Universitet och Högskolor. Ett till användarna
bättre anpassat variabelinnehåll har förbättrat bl.a. årliga El- och fjärrvärmestatistiken, kvartalsvis Bränslestatistik och Finansstatistiken. Nya beräkningar av nationalförmögenhet och
återupptagna beräkningar av realkapitalstock har förbättrat Narionalräkenskapernas variabelinnehåll.
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Jämförbarheten med annan statistik bedöms ha förbättrats i bl.a. Finansstatistiken över tjänsteföretag efter det att momsredovisningen blivit fullständig och i årlig Produktionsvolymindex
(PVI) efter revideringen av Industristatistiken. Även Nationalräkenskaperna bedöms ha uppnått en bättre jämförbarhet med annan statistik genom att den reviderade och förbättrade Industristatistiken, inklusive småindustriberäkningarna, har givit bättre underlag för räkenskaperna.
Försämringar i jämförbarheten över tiden redovisas för 13 produkter. Liksom tidigare under
treårsperioden beror detta främst på svårigheter att följa och ta hänsyn till företagens förändringar över tiden. För produkter som använder Industristatistiken som urvalsram, t.ex. Månatlig elstatistik och Kvartalsvis bränslestatistik och för statistik som utnyttjar information från
Industristatistiken, t.ex. årlig Produktionsvolymindex, har den nya cutoff-gränsen i Industristatistiken fått till följd att brott har uppstått i tidsserierna.
NOGGRANNHET
Noggrannheten bedöms ha förbättrats hos 27% av produkterna. Liksom de tidigare två åren i
perioden anges som främsta skäl till detta förbättringar i bearbetningen. Effektivare granskningskontroller i nya produktionssystem som tagits i bruk bedöms ha gjort bearbetningen säkrare. Detta har skett bl.a. i den årliga el- och fjärrvärmestatistiken, i den kortperiodiska bränslestatistiken och i Balansstatistiken för icke-finansiella företag (BAST). I BAST:en används
en ny optiskt läsbar blankett fr.o.m. första kvartalet 1993. Detta gör att registreringen, och
därmed bearbetningen, blir snabbare och säkrare. Övergång till produktion i PC-miljö bedöms
allmänt ge förutsättningar till bättre kontroll av kvaliteten i statistiken. För drygt 32% av produkterna bedöms bearbetningen av statistiken ha blivit säkrare eller mycket säkrare.
Också en förbättrad mätning har bidragit till den ökade noggrannheten. I bl.a. undersökningarna Kommuner, årlig (Räkenskapssammandraget), Kommunägda företag, Utgifts och inkomstprognoser har frågorna i blanketten anpassats till uppgiftslämnarkapaciteten. När det gäller
bl.a. Tjänstenäringsstatistiken och Foskningsstatistiken/Universitet och Högskolor bedöms de
omfattande kontakter som tagits med uppgiftslämnare vid utformning av blankett och anvisningar ha minskat mätosäkerheten. Översyn av Finansstatistikens (för tjänsteföretag) blankett
liksom förprintning av variabelinformation, t.ex. ingående balanser, i Finansstatistikens (för
industriföretag) blankett bedöms ha minskat mätosäkerheten i denna statistik.
Osäkerheten pga bortfall bedöms ha minskat hos flera produkter och har därmed bidragit till
förbättringar i noggrannheten. I bl.a. Leverans- och orderstatistiken, Inrikeshandelsstatistiken
och Utgifts- och inkomstprognosstatistiken har ökad satsning på telefonpåminnelser lett till
minskat bortfall. Bättre metoder för bortfallsbehandling i Industristatistiken bedöms ha minskat bortfallsosäkerheten i den statistiken och i årliga Produktionsvolymindexen.
Delkomponenten täckning är den som bedöms ha påverkat noggrannheten mest negativt. Här
anges, liksom tidigare år, höjning av cutoff-gränser i några undersökningar och företagens
ombildningar som orsak till den försämrade täckningen i statistiken. Bland undersökningar
som redovisar en förbättrad täckning kan KPI nämnas. Under 1992/93 påbörjades prismätningar på försäkringstjänster samt utrikes flyg- och båtresor.
TILLGÄNGLIGHET
Mest positiv är utvecklingen av Tillgängligheten. För knappt 39% av produkterna redovisas
en förbättring. Främst bidrar förbättring av dokumentation och av presentation av statistiken
till detta. Även framställningstiden har förbättrats totalt sett. Som främsta skäl till detta anges
ökat PC-stöd vid publiceringen. (Den nya PC-tekniken bedöms i Utrikeshandelsstatistiken ha
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reducerat persontiden i produktionen med mer än 50 procent.) Samtidigt har dock framställ
ningstiden ökat och punktligheten minskat hos drygt 10% av produkterna. Det långtgående
och omfattande revideringsarbetet kring Industristatistiken, som försenat produktionen, har
allvarligt påverkat både Industristatistikens och den årliga Produktionsvolymindexens
tillgänglighet.
Hos 25% av F-avdelningens produkter bedöms kvalitetsläget i alla avseenden vara oförändrat
jämfört med för ett år sedan.

Tabell 3.5

Kvalitetsförändringar under budgetåret 1992/93 hos F-avdelningens produkter.1

1

anger antalet produkter som redovisar läget som mycket sämre (-2), något sämre (-1), oförändrat (0), något
bättre (+1) respektive mycket bättre (+2).
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3.3.3.

Kvalitetsförändringar perioden 1990/91-92/93

Över treårsperioden bedöms den ekonomiska statistikens kvalitet ha utvecklats positivt såväl
vad gäller Relevans och Noggrannhet som Tillgänglighet. Trots besvärande omvärldsförändringar, som har påverkat statistikens kvalitet negativt, bedöms de åtgärder som vidtagits för att
upprätthålla och förbättra statistiken ha räckt till för att statistikens kvalitet skall ha utvecklats
positivt totalt sett.
RELEVANS
För 37% av F-avdelningens produkter bedöms Relevansen ha förbättrats. Främst beror detta
på att avgränsningen av undersökningspopulationerna bedöms ha förbättrats, att variabelinnehållet har anpassats till användarbehoven och att detaljeringsgraden i redovisningen har
förbättrats. Samtidigt redovisas försämringar i populationsavgränsningarna hos ett betydande
antal produkter. Jämförbarheten över tiden anses ha försämrats totalt sett. Förändrade
populationsavgränsningar och svårigheter att följa företagsombildningar på rätt sätt över tiden
är de främsta orsakerna till det. Jämförbarheten med annan statistik bedöms däremot ha blivit
bättre.
NOGGRANNHET
Noggrannheten bedöms ha förbättrats hos en tredjedel av F-avdelningens produkter. Översyner av produkterna och uppbyggnad av nya produktionssystem, i huvudsak i PC-miljö, har
sammantaget inneburit att mätosäkerheten bedöms ha minskat och att bortfallshanteringen och
bearbetningen bedöms ha förbättrats. Samtidigt som täckningen redovisas som förbättrad hos
9 produkter redovisas försämrad täckning hos 8 produkter. Det senare hänger samman främst
med de förändrade reglerna för momsregistreringen och den höjda cutoff-gränsen i Industristatistiken. För 4 produkter redovisas en försämrad noggrannhet totalt sett.
TILLGÄNGLIGHET
Mest positivt bedöms statistikens Tillgänglighet ha utvecklats. För nära hälften av produkterna
bedöms tillgängligheten ha blivit bättre eller mycket bättre under treårsperioden. Främst beror
detta på att dokumentationen och presentationen har förbättrats hos drygt en tredjedel av F-avdelningens produkter. Även en förbättrad spridning av den ekonomiska statistiken liksom förbättrade möjligheter till specialbearbetningar bidrar till detta. Samtidigt som framställningstiden har minskat hos en tredjedel av produkterna redovisas en ökad framställningstid hos drygt
10% av produkterna. Det senare kan i de flesta fall betraktas som tillfälliga försämringar som
inträffat i samband med statistikomläggningar.
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Tabell 3.6

3.3.4

Kvalitetsförändringar under treårsperioden 1990-07-01 - 1993-06-30 hos Favdelningens produkter.1

Slutsatser och kommentarer

Kvalitetsarbetet på F-avdelningen har under treårsperioden varit inriktat på att
* förbättra den ekonomiska statistikens relevans och noggrannhet genom översyner/
revideringar av statistiken

1

anger antalet produkter som redovisar läget som mycket sämre (-2), något sämre (-1), oförändrat (0), något
bättre (+1) respektive mycket bättre (+2).
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* förbättra samordningen av den ekonomiska statistiken bl.a. genom att:
a) förbättra registerinformationen i SR/CFAR och bygga upp årgångsramar, dvs ramar som
täcker hela beståndet av företag som varit verksamma under hela eller delar av året med
bransch- och storleksklassning enligt årets förhållanden
b) förbättra täckningen av den årliga produktionsstatistiken och
c) utnyttja administrativa material för kompletteringsberäkningar för t.ex. småindustrin och
som underlag för bortfallskorrigering
* förbättra statistikens tillgänglighet genom bl.a. fortsatt övergång till elektronisk spridning
* förbättra dokumentationen av statistiken (en produkthandbok skall utarbetas för varje produkt).
Baserat på enkätsvaren bedöms den ekonomiska statistiken ha utvecklats positivt under treårsperioden. Mest positivt bedöms statistikens tillgänglighet ha utvecklats men också
relevansen och noggrannheten i statistiken bedöms ha förbättrats. Förbättrad noggrannhet och
relevans redovisas av undersökningar som varit föremål för översyner som t.ex. Industristatistiken och Inrikeshandelsstatistiken. Användning av årgångsramar i revideringen av
Industristatistiken har bidragit till att Industristatistikens täckning förbättrats och därmed till
att underlaget till Nationalräkenskaperna har förbättrats. Statistikens spridning bedöms ha
förbättrats främst genom tillkomsten av den sammanfattande publikationen SCB Indikatorer,
del 2, och genom en ökad inläggning av material i de statistiska databaserna.
I Nationalräkenskaperna bedöms både relevans och noggrannhet totalt sett vara oförändrade
jämfört med föregående år och över treårsperioden trots primärstatistikens förbättrade kvalitet.
Ökande svårigheter att mäta olika ekonomiska aktiviteter ledde särskilt i början av perioden
till svåra avstämningsproblem i nationalräkenskaperna. Svårigheterna kvarstår och det behövs
därför fortsatt stora ansträngningar för att öka samordningen och jämförbarheten mellan
statistikgrenarna. Förutsättningar ges bl.a. av genomförda och pågående förbättringar i registeravseende.
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3.4

AVDELNINGEN FÖR INDIVIDSTATISTIK

Undersökningen omfattar 43 produkter vid avdelningens 13 statistikprogram. I bilaga 3
redovisas svaren i enkätens andra avdelning avseende kvalitetsförändringar.
3.4.1

Kvalitetspåverkande faktorer

Omvärldsförändringar
1. Administrativa reformer
Tre stora administrativa reformer har påverkat kvaliteten hos ett flertal produkter.
- Omläggningen av folkbokföringen den 1 juli 1991 har medfört längre produktionstider och
förseningar i dödsorsaksstatistiken även under 1992/93. Omläggningen orsakade inledande
problem vid de befolkningsstatistiska produkterna (RTB, DEMOPAK, AVIPAK, befolkningsförändringar) under 1991/92. Dessa problem har nu i stort sett övervunnits, vilket medfört en
markant förbättring av kvaliteten i dessa produkter under 1992/93. Man är nu tillbaka på den
kvalitetsnivå som man hade före omläggningen.
- Skattereformen har påverkat kvaliteten hos alla produkterna inom programmet Ekonomisk
Fördelningspolitik. De förändrade inkomstbegreppen och basbreddningarna har medfört
kraftigt utökat variabelinnehåll men också försämrad jämförbarhet över tiden.
- Ädelreformen. Kommunaliseringen av hemsjukvården till äldre och handikappade har
påverkat kvaliteten hos produkterna särskilda boendeformer för äldre och handikappade och
social hemtjänst.
2. Uppgiftlämnande från institutioner
Uppgiftslämnandet från "institutioner" (myndigheter, kommuner, etc) har i flera fall
förbättrats. Det gäller t ex Socialbidragen där alltfler kommuner övergår till registrering av
beslut på ADB-media. Detta möjliggör enklare och snabbare överföring av uppgifter till SCB.
Försämringar i uppgiftslämnandet från institutioner har erfarits för produkten Brottsstatistik.
Försämrad granskning och rättning hos Rikspolisstyrelsen har medfört att årsstatistiken
försenats.
3. Uppgiftlämnande från individer
Uppgiftslämningen från individer visar en splittrad bild. HIP och HINK erfor ett ökat
bortfall medan bortfallet i ULF minskade något. Bortfallet i PSU var oförändrat.
Interna åtgärder
1. Förändringar i produktionssystem
Försök görs med nya datainsamlingstekniker, t ex Formax (socialbidragsstatistiken) och
användande av teleguide-terminaler i hushållen (Resvaneundersökningen). TDE har utprovats

för kvartalsstatistik över socialbidragsutgifterna, systemet används nu för datainsamling från
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alla kommuner.
En fullständig systemöversyn har skett av bearbetningen av produkten insatser för barn och
unga.
För Riksomnibus sker bortfallsuppföljningen nu av fältintervjuare i st f som tidigare av den
centrala telefongruppen. Det ger en högre vägd svarsfrekvens än under föregående år.
Trafikolycksstatistiken har infört tätare kontakter med polisdistrikten vilket medfört bättre och
snabbare rättning av fellistor.
Valstatistiken har infört menysystemet DMS som underlättat och snabbat upp tabellframställningen.
Ökad användning av PC i produktionen har medfört snabbare bearbetningar av uppdrag i
DEMOPAK.
Hushållens inköpsplaner, HIP, har lagts som en tilläggsundersökning på arbetskraftsundersökningarna. Det medför möjligheter att redovisa månadsresultat.
2. Bättre kontroller av grunddata
Produkten Insatser för Barn och Unga genomförde en kontroll av påbörjade insatser 1991.
Kontakter togs med kommuner som rapporterat markant nedgång i antalet påbörj anden.
3. Förbättrad dokumentation
Flera produkter, bl a ULF, FMP. HINK, Brottsstatistik och RTB har förbättrat
dokumentationen under året.
4. Bättre analyser
En ny mikrosimuleringsmodell för arbetslöshet har tagits i bruk i fördelningsmodellprojektet.
3.4.2

Kvalitetsförändringar budgetåret 1992/93

Tabell 3.4.1, som omfattar 43 produkter, redovisar produktansvarigas bedömningar av
kvalitetsförändringar.
Ser man till de sammanfattande bedömningarna på huvudkomponent så ger enkätresultaten i
stort sett en ganska positiv bild av kvalitetsutvecklingen vid avdelningen.Bäst har utvecklingen varit i tillgängligheten. 17 produkter redovisar förbättringar och ingen produkt har
försämrats i tillgänglighetsavhänseende under året. Förbättringarna avser ofta bättre
presentation och utökad spridning.
Det har skett få förändringar av noggrannheten. Den har förändrats endast för åtta produkter,
varav sju redovisar förbättringar. Noggrannheten försämrades för FoB90 beroende på ett
större bortfall än vid den förra FoB'en. Förbättringar noteras för socialbidragen där grunddata
från kommunerna håller bättre kvalitet som ett resultat av datorisering av kommunernas
rutiner. Minskat bortfall (HIP) och bättre bortfallsbehandling (Omnibus) har också resulterat i
förbättrad noggrannhet. För tre produkter, DEMOPAK, befolkningsförändringar och RTB
innebär den förbättrade noggrannheten endast att man återkommit till "normal" nivå efter en
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tillfällig försämring under 1991/92 pga omläggningen av folkbokföringen.

Tabell 3.4.1 Kvalitetsförändringar i I-avdelningens produkter 1992/93.

3.4.3

Kvalitetsförändringar perioden 1990/91-92/93

Kvalitetsförändringarna under perioden 1990-07-01 ~ 1993-06-30 redovisas i tabell 3.4.2.
Utvecklingen visar samma mönster som tidigare år, dvs flest förbättringar i tillgängligheten
och relativt få förbättringar i noggrannhet.
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Tabell 3.4.2 Kvalitetsförändringar i I-avdelningens produkter 90-07-01 -- 93-06-30.

3.4.4

Slutsatser och kommentarer

Kvalitetsarbetet vid produkterna riktas framför allt mot förbättringar av tillgänglighet och
relevans. Nästan alla produkter har vidtagit egna åtgärder under året för att förbättra
tillgängligheten (eller parera omvärldsförändringar som påverkar tillgängligheten negativt).
Detta har lett till förbättringar i relevans och tillgänglighet för många produkter. Endast 15
produkter har dock gjort något åt noggrannheten under året.
I tabell 3.4.3 visas för varje komponent antalet produkter där inga interna åtgärder som
påverkar komponenten vidtagits under året. Som synes har många produkter inte vidtagit
några åtgärder som påverkar noggrannheten.
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Tabell 3.4.3 Antal produkter för vilka inga
åtgärder vidtagits under året.

Det kan vara intressant att följa kvalitetsarbetet produkt för produkt under de fyra år som
enkäten använts. Det visar sig att många produkter inte gjort några egna insatser för att höja
kvaliteten eller för att "parera" kvalitetssänkande omvärldsförändringar inom respektive
komponent. Det gäller särskilt noggrannheten. I tabellen nedan redovisas de produkter som
inte gjort några insatser under de fyra åren. Redovisningen sker efter produkternas kvalitetsstatus enligt bedömningen i 1990 års kvalitetsenkät. Relevans och noggrannhetskomponenterna har varit i stort sett desamma under alla fyra åren så jämförelsen förorsakar inga
problem. Tillgängligheten, som 1991 kallades servicekvalitet, var 1990 uppdelad på sex
huvudkomponenter. Om kvalitetsbrist angetts vid enkäten 1990 för någon av dessa anses
kvalitetsbrist i tillgängligheten ha förelegat.

Tabell 3.4.4 Kvalitetsstatus 1990 för de produkter som inte redovisat några
kvalitetsfrämjande insatser under 1990 till 1993.

Det är alltså fyra produkter som redovisar "vissa brister" i noggrannheten 1990 och som enligt
enkäten inte vidtagit några egna åtgärder 1990-1993.
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4.

NÅGRA MÅTT PÅ SCB:s PUBLICERING OCH SERVICE

För tredje året har genomförts mätningar av snabbheten och punktligheten hos SCB:s statistikprodukter. Det nya i årets undersökning är att även statistiska databaser ingår. Resultaten av
mätningarna presenteras i det följande. I nästa avsnitt görs en kort sammanfattning av
huvudresultaten. I avsnittet därefter anges några allmänna nyckeltal för publiceringsverksamheten och den allmänna statistikservicen. I avsnitt 4.3 redovisas resultaten av årets studie av
framställningstiden (snabbhetsstudien). Avsnitt 4.4 innehåller uppgifter om punktligheten,
medan några siffror om SCB:s telefonservice redovisas i det avslutande avsnittet.

4.1

SAMMANFATTNING AV RESULTAT

De mått som redovisas i det följande avser:
- nyckeltal om SCB:s publicering och centrala servicefunktioner
- snabbhet i publiceringen
- punktlighet i publikationsutgivningen
- tillgänglighet i telefon
Snabbhet och punktlighet har också belysts genom enkäten till de produktansvariga. Ansatsen
skiljer sig dock betydligt från den som här redovisas vad gäller observationsenhet, mätmetod
och mätperiod.
Publicering av statistik kan ske i tryckt eller elektronisk form. En nyhet i årets kvalitetsrapport
är att det från och med 1992 har blivit möjligt att även redovisa snabbhet i den publicering
som sker genom de centrala statistiska databaserna (SDB).
Resultaten i de följande tabellerna 4.1-4.3 visar att SCB:s publicering i tryckt form under åren
1990-92 blivit snabbare och att publiceringen 1992 i elektronisk form totalt sett är snabbare än
den i tryckt form. Beaktar man utvecklingstendensen att statistiken i allt högre grad görs
tillgänglig i elektronisk form följer slutsatsen att snabbheten i SCB:s publicering successivt
förbättrats under treårsperioden 1990-1992. Därtill kan påpekas att publiceringen av
pressmeddelanden snabbats upp genom ny teknik.
Punktligheten i SCB:s publikationsutgivning har brister. Utlovade publiceringstidpunkter
hålls ej för drygt hälften av de publikationer som ges ut. Någon trend till förbättring under
perioden 1990-1992 kan ej heller utläsas. Accepterar man högst en veckas försening kommer
dock två tredjedelar av publikationerna i tid.
De flesta av SCBs användar- och kundkontakter sker per telefon. För att kunna följa hur
servicen per telefon utvecklas sker telefontrafikmätningar över inkommande samtal löpande.
Resultaten från mätningarna utvisar att tillgängligheten per telefon förbättrats mellan 1990
och 1991 men åter försämrats mellan 1991 och 1992.
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4.2

2
3

NÅGRA NYCKELTAL

inkl. EG-publikationer (20 titlar).
SCB:s service till forskare upphörde under 1992/93.
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4.3

FRAMSTÄLLNINGSTID

4.3.1

Definitioner m.m.

Framställningstiden (snabbheten) har mätts som skillnaden mellan publiceringstidpunkt och
referenstidpunkt. Underlaget för mätningarna har hämtats från SCB:s distributionsregister och
de centrala statistiska databaserna (SDB). Uppgifter om publiceringstidpunkter registreras
fr.o.m. 1992 för det material som läggs in i SDB.
Med publiceringstidpunkt för publikationer avses här den dag då publikationen lämnades till
SCB:s försäljningssektion för distribution till användarna. Med publiceringstidpunkt i SDB
avses den dag då materialet är tillgängligt för användarna via elektroniska medier.
Med referenstidpunkt avses den tidpunkt/period som statistiken belyser. Om statistiken avser
månad, kvartal eller år har referenstidpunkten definierats som den sista dagen under resp period. Referenstidpunkter har kunnat utläsas av de enskilda publikationerna resp. registreringar i
SDB.
Undersökningen omfattar de publikationer för vilka publiceringstid angivits i publiceringsplanen 1990, 1991 resp. 1992 och för vilka det varit möjligt att ange referenstidpunkt samt det
material för externt bruk som lagts in i SDB 1992.
Uppgifter om utsändningstidpunkt för publikationer saknas i vissa fall. Detta gäller främst
sådana publikationer som lagts ned. De utgör omkring 10% av den totala undersökningspopulationen.
Observera att tabellerna 4.1-4.3 tagits fram i syfte att följa snabbheten i SCB:s publicering
och ej för att göra jämförelser mellan olika spridningsmedier. Tabellerna 4.1-4.3 skiljer sig åt
vad gäller observationsenhet och de grundar sig på delvis olika populationer av statistik. T. ex
ingår FoB-matriser i underlaget till tabell 3.2 vilka bidrar till höga medelvärden. Motsvarande
information i publikationsform saknas dock i underlaget till tabell 4.1. En jämförelse mellan
tabell 4.1 och 4.2 avseende snabbheten i årsstatistiken blir då ej rättvisande. Förhållandet att
användarna av FoB-data inom län, kommuner och landsting får resultaten på elektronisk väg
ett halvår tidigare än vad som var möjligt vid föregående räkning belyses ej.
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4.3.2

Snabbheten i SCB:s publikationer

Tab 4.1

Snabbhet 1990, 1991 och 1992. Tryckta publikationer

Anm. Antalet observationer i vissa celler är få.
4.3.3

Snabbheten i de centrala statistiska databaserna (SDB)

Tab 4.2

Snabbhet 1992. SCB:s matriser i SDB.

Anm. Antalet observationer i vissa celler är få.
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Tabell 4.3 Snabbhet 1992. Ekonomisk snabbstatistik i SDB.

4.4

PUNKTLIGHET

4.4.1

Definitioner m.m.

Punktligheten har mätts som skillnaden mellan faktisk och planerad publiceringstidpunkt.
Underlaget för mätningarna har hämtats från SCB:s distributionsregister.
Med faktisk publiceringstidpunkt avses här den dag då publikationen lämnades till SCB:s
försäljningssektion för distribution till användarna.
Planerade publiceringstidpunkter redovisas i publiceringsplanen för 1990, 1991 resp 1992.1
de fall vecka,månad eller halvår angivits som publiceringstid har den planerade publiceringstidpunkten definierats som den sista arbetsdagen under resp period.
Undersökningen omfattar de publikationer för vilka publiceringstider angivits i publiceringsplanen 1990, 1991 resp 1992.
Uppgifter om utsändningstidpunkt för publikationer saknas i vissa fall. Detta gäller främst
sådana publikationer lagts ned. De utgör omkring 10% av den totala undersökningspopulationen.
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4.4.2

Punktligheten i SCB: publikationsutgivning

Tabell 4.4 Punktlighet 1990, 1991 och 1992 efter avdelning

Tabell. 4.5

Punktlighet 1992 efter period
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4.5

TILLGÄNGLIGHET I TELEFON

Tabell 3.5.1 Medelsvarstid i telefon

Källa: SCBs telefonservice
Med medelsvarstid menas den tid det tar innan växelpersonalen svarar.
Tabell 4.5.2 Övergivna samtal

Källa: SCBs telefonservice
Med övergivna samtal menas att kunden lägger på luren innan någon har hunnit svara.
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5.

VERKSGEMENSAMMA KVALITETSINSATSER

SCB har under budgetåret 1992/93 startat en samlad satsning på ett brett upplagt kvalitetsprogram. Detta avser att såväl förbättra kvaliteteten i produktionen och spridningen av
statistik som att öka kvalitetsmedvetandet och förbättra de interna arbetsprocesserna. Arbetet
kommer att fortsätta och intensifieras under 1993/94. Utöver denna breda satsning har ett
antal specielprojekt genomförts under perioden. Sådana projekt syftar i allmänhet till att
förbättra kvaliteten inom olika delar av verksamheten, eller för något särskilt
produktionsmoment. I det följande anges några väsentliga insatser av denna karaktär.
5.1

GRANSKNINGSPROCESSENS EFFEKTIVISERING

Evalveringsstudier av granskningsprocesser världen över visar entydigt på behovet att
väsentligt effektivisera den resurskrävande granskningsprocessen och att tilldela processen
resurser i rätt proportion till vad som kan uppnås i kvalitetsförbättring i jämförelse med andra
kvalitetshöjande operationer, som tex svarsanalysundersökningar (vad är det för svar vi
egentligen får). Utvecklingen är på väg från de kontrollfokuserade stordatorsystemen, som
utvecklades under 1970- och 80 talen mot PC-baserad, integrerad, interaktiv granskning allt
närmare datakällan i kombination med användning av metoder som fokuserar granskningen på
de allvarliga felen. Ett TQM-perspektiv (bl.a. präglat av ledstjärnan "gör rätt från början") på
produktionsprocessen börjar anläggas, i vilket granskningen får en mer uttalat evalverande
roll.
SCB intar en framträdande roll i det internationella samarbetet, vilket alltmer ökar i
omfattning och betydelse. Metoder för sättning av effektiva acceptansgränser har utvecklats
och marknadsförts under beteckningen makrogranskning. Metodik för evalvering av
granskning har tagits fram och tillämpats i en rad studier. Potentialiteten i dataregistreringsgranskning har utretts och dokumenterats. Effektivare strategier för granskning har utarbetats
och propagerats för genom rapporter, seminarier, föredragningar i SCBs råd och avdelningsdirektioner, kurser m m. Medverkan sker i datainsamlingsprojektets studier och experiment
med elektroniska blanketter och tonvalsteknik för att tillvarata potentialiteten i den nya
tekniken i såväl granskning som i arbetet att höja den ingående kvaliteten.
Implementeringen av den nya granskningsprocessen i stor skala i SCBs statistikprodukter är
emellertid problematisk, troligen beroende av att den medför en radikal förändring av den
sedan decennier utvecklade granskningskulturen vid SCB.
5.2

SAMORDNING

Införandet av den reviderade näringsgrensindelningen SNI 92 (Standard för svensk näringsgrensindelning) kommer att får stora konsekvenser för samordningen av den svenska
statistiken. Inte minst gäller det i det europeiska och i det globala perspektivet eftersom
SNI 92 är baserad på EG:s standard NACE Rev.l och därmed också samordnad med FN:s
standard ISIC Rev.3.1 SCB:s statistik införs den nya standarden i årsstatistiken fr.o.m. 1993
och i korttidstatistiken fr.o.m. 1994.1 CFAR är enheterna omkodade enligt SNI 92 i slutet av
1993. Standarden har publicerats i Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1992:4. Den
engelska versionen SE-SIC 92, Swedish Standard Industrial Classification, 1992, har utgivits
som MIS 1992:5. Ytterligare MIS kommer under 1993/94. Utbildning och annan informationsverksamhet kring SNI 92 har bedrivits under året.
I rapporten "Förstudie inför en ny yrkesnomenklatur" (1993-04-01) dras riktlinjerna upp för
arbetet med en ny svensk yrkesklassifikation, baserad på ILO:s klassifikation ISCO-88 och
dess EG:version, ISCO-88(COM).
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Samordningsfrågorna har också fått berättigad uppmärksamhet i SCB:s nya organisation.
Detta får delvis ses mot bakgrund av det ansvar för vissa förvaltningsuppgifter SCB åläggs
enligt statistikpropositionen. Dessa är bl.a. metodutveckling, statistiksamordning,
nomenklaturarbete och internationellt statistiksamarbete. Sådana uppgifter blir än mer viktiga
i en decentraliserad statistikmodell.
Sålunda inrättas inom U-avdelningen en särskild funktion för samordning. Dess kärna består
av hittillsvarande standardfunktionen (U/STAND) och sekretariatet för forskarsamverkan och
internationellt samarbete (U/SFl). Inrättandet innebär en förstärkning och markering av det
nationella och internationella samordningsarbetet. I funktionen ingår bl.a. verkscentralt
standardarbete, som i första hand innebär styrnings- och metodutvecklingsfrågor. Vidare ingår
information kring och lansering av statistiska standarder och statistiska metoder, inom och
utom SCB. Samordningsfunktionen har inte minst en viktig roll i att ge VL, avdelningar och
officiella statistikproducenter stöd och service i det internationella samarbetet.

5.3

DOKUMENTATIONSSYSTEM FÖR SCB

Under budgetåret 1990/91 utarbetades ett förslag till nytt arkivdokumentationsssssystem vilket
redoviades i rapporten "Dokumentationssystem för återanvändning av mikromaterial från
SCBs undersökningar" och som också omfattade två tillämpningsexempel. De föreslagna
dokumentationsmallarna var baserade på en beskrivningsmodell, vilken också syftade till att
utgöra ett första steg mot en enhetlig begrepps- och terminologivärld för statistiska undersökningar. Förslaget har under budgetåret 1991/92 remissbehandlats och prövats för
användning inom verkets avdelningar.
Arbetet med att revidera förslaget på basis av remissynpunkterna har nu slutförts och ett
omarbetat och vidareutvecklat förslag föreligger nu. Med hjälp av ett nyligen framtaget ADBstöd ( "PC-DOK" ) blir implementeringen av DOK-systemet enklare och mer tidsbesparande.

5.4

PC-AXIS

Ett exempel på bättre förutsättningar för en ökad servicekvalitet är PC-AXIS. PC-AXIS kunde
utvecklas tack vare behoven i FoB90 att få ut resultaten snabbare till huvudkonsumenterna av
räkningen. Huvudresultaten kunde börja levereras ca 6 månader tidigare än motsvarande
information på papper kunde lèveras vid tidigare FoB. PC-AXIS är dock endast ena halvan av
denna kvalitetsförbättring, den andra halvan är de statistiska databaserna från vilka kunderna
hämtar statistiken till PC-AXIS.
Orsaken varför en egenutveckling ansågs nödvändig var att ingen annan programvara kunde
hantera kvalitetsinformation på ett nöjaktigt sätt. PC-AXIS kan handskas med fotnoter på
materialnivå, variabelnivå och variabelvärdenivå. En viktig kvalitetsaspekt är även möjligheterna till att konvertera materialen så att de kan tas in i andra på marknaden befintliga
programvaror för vidarebearbetning. För närvarande kan statistik exporteras till dBase,
Mapinfo, Excel, Lotus 123, PRN, ASCII (dvs till ordbehandlare) samt till statistikpaketet
NSD-stat.
En stor kvalitetshöjning är naturligtvis hela ansatsen med statistiska databaser där stora
material kan utnyttjas utan att användaren begränsas av bokens dimensioner. Mångdimensionella matriser med hög detalj er ingsgrad möjliggör att användaren själv kan göra ett
urval och ställa samman efter egna idéer och inte bli låst till hur handläggaren på SCB ställt
upp siffror i böcker.
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I kvalitetsaspekten samordnad statistik, utgör databasansatsen i PC-AXIS ett utomordentligt
kraftfullt instrument. Ett exempel är "Statistik utan gränser", den nordiska CD-ROM som nu
finns för 1993. På CD-skivan finns nationella databaser för respektive land samt en gemensam
nordisk databas. Det är naturligtvis önskvärt för användarna att så mycket som möjligt finns i
den gemensamma nordiska databasen. Genom att konktret se till att vi använder samma värdeförråd och definitioner kan vi flytta material från de nationelladatabaserna till den samnordiska databasen i senare utgåvor.
CD-ROM-skivan visar även mycket tydligt hur väl de olika länderna utnyttjar möjligheten att
ge kvalitetshöjande information i notapparaten. För 1993 års CD-skiva har Danmarks statistik
intagit en första plats följd av Norge och på tredje plats kommer Sverige när det gäller hur väl
man dokumenterat. Dst har samma förutsättningar som SCB men ämnesprodukterna utnyttjar
redskapet bättre.
Kvaliteten i presentationen av statistiken har även blivit bättre med PC-AXIS beroende på
möjligheten att exportera data till programmen Mapinfo och NSD-stat, vilka båda kan ge
geografiska redovisningar.

5.5

MÄTTEKNISKA LABORATORIET

Det mättekniska laboratoriet bidrar till förbättrad kvalitet på SCB:s produkter genom fortlöpande granskning och utveckling av frågeformulär och mättekniker som används i SCBs
system för uppgiftslämnining. Härvid förekommer både fältmässig utprövning på "riktiga"
uppgiftslämnare och experimentella studier i laboratoriemiljö.
Verksamheten syftar till att förbättra kvaliteten genom val av bästa dartainsamlingsmetod
samt genomtänkt och empiriskt prövad frågekonstruktion. Även intervjuarutbildning och
-träning samt undersökning av uppgiftslämnarnas kognitiva processer sker i laboratoriet.
5.6

PRESENTATION

I SCB:s statistikproduktion har tabellframställningen alltid haft en framträdande roll. En fråga
som kan ställas då man eftersträvar bättre användaranpassning av statistiken är om man
genom en annorlunda uppläggning av tabellprentationen skulle kunna göra statistiken mer
tillgänglig och anpassad för användarnas behov. Hur kan man genom öka statistikens informationsvärde och stimulera användarna att se statistiken ur olika infallsvinklar? En genomgång
har gjorts av SCBs statistikproduktion under senare år och förslag lagts fram om hur man kan
öka statistikens informationsvärde. Rekommendationerna innehåller användning av
beskrivningamodeller för att samtidigt kunna ge helhetsbilder och detaljer.
5.7

SCB:s DATORSTRUKTURER OCH KIS

År 1990 angavs målsättningen vara för införandet av ny teknik vid SCB att alla SCBare
skulle ha tillgång till en ADB-arbetsplats vid slutet av treårsperioden. Så blev fallet under
budgetåret 1992/93. Som ett led i rationaliseringsarbetet har verket också satsat på att skapa
ett effektivt KontorsInformationsSystem (KIS). De vikitgaste delar av KIS är:
• Införandet av elektroniskt post. Systemet används mycket flitigt i Stockholm, Örebro, vid
de regionala kontoren och av alla intervjuare runt om i Sverige. Systemet uppskattas av alla
och det har "krympt" avståndet mellan SCBare. Vidare har också erbjudits möjlighet att
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kommunicera med andra utanför verket via en Internet-kopplingen. Vi räknar med att denna
koppling ska användas allt flitigare under 1993/94, bl.a. för att underlätta kontakter med
centralbyråerna i de övriga nordiska länderna. Den planerade X400-koppling ska införas efter
det att Statskontorets upphandling är klar.
• Gemensamma program för bl.a. ordbehandling. Alla inom SCB använder numera samma
version av samma ordbehandlingsprogram vilket självklart ger stora fördelar (tidigare
användes ett antal olika program inom olika delar av SCB).
KIS är det första stora verkomfattande projekt som de facto utnyttjar den nya tekniken. KIS
har i och för sig ingen direkt koppling med statistikproduktionen men det ger verket ett
mycket fördelaktigt utgångsläge inför framtiden. Införandet har tagit tid och krävt rejäla
utbildningssatsningar. Framtida satsningar t.ex. att öka tillgängligheten genom att flytta
statistikproduktion från stordatorn till nätmiljön kommer att kunna tillgodogöra sig KISsatsningen.
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BILAGEDEL

BILAGA 1

KVALITETSENKÄTENS INNEHÅLL OCH UTFORMNING
(Detta blankettmaterial utsändes till avdelningsledningarna)

BILAGA 2

INSTRUKTION OCH FÖRKLARINGSDEL TILL ENKÄTEN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Kvalitetssekretariatet

1(4)

Förklaringsdel
Till
Produktansvariga

Kvalitetsundersökningen 1993
Syfte
Anvisningar till frågeformuläret
Anvisningar till kalkylbladet
Inlämning
Beskrivning av frågeformuläret
Förklaringar till använda begrepp

1
1
2
2
3
3

Syfte
Årets undersökning avser att ge information om utvecklingen i kvalitetshänseende för SCBs
statistikprodukter för budgetåret 1992/93 samt för treårsbudget-perioden 1990-07-01 - 199306-30
Resultaten av årets undersökning kommer liksom förra året att sammanställas i en särskild
rapport. Resultatet kommer även att utgöra ett viktigt underlag för verkets produktivitetsberäkningar. Det är därför viktigt att de verbala beskrivningarna görs noggrannt och blir
heltäckande eftersom kvalitetskorrigeringen vid produktivitetsberäkning grundas härpå. Varje
avdelning kommer dessutom att ha tillgång till grundmaterialet för fortsatt bearbetning, för
analys och som planeringsunderlag för egna kvalitetsbefrämjande insatser.

Anvisningar till frågeformuläret
Uppgifterna om varje statistikprodukt redovisas i ett eget/råge/orm«/aV.Frågeformuläret är ett
Word-dokument med filnamnet kenkät.doc. Det ska finnas på avdelningens enhet L: i en
katalog som är tillgänglig för alla.
Du som är produktansvarig:
1.

Starta Word och öppna kenkät.doc.

Det tar en liten stund, det är ett stort dokument.
2.

Spara en kopia av frågeformuläret på en katalog på din egen enhet (A:-H:) och
skriv ut det.

3.

Besvara sedan frågorna i det utskrivna frågeformuläret och/eller direkt via din PC
i Word-dokumentet.

Anvisningar för besvarandet av frågeformuläret återfinns nedan. Avdelningens
metodstatistiker besvarar frågor kring enkäten och ger kompletterande information.
4.

Den besvarade enkäten skall därefter i pappersform lämnas till enhetschef eller
motsvarande för godkännande.
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Förklaringsdel

Anvisningar till kalkylbladet
Kvalitetsutvecklingen för avdelningens statistikprodukter sammanställs sedan i ett
avdelningsgemensamt kalkylblad. Kalkylbladet är ett kalkylblad i Excel. Kalkylbladet ska
finnas på enhet L: i en katalog som är tillänglig för alla uppgiftslämnare. Det finns ett
kalkylblad för respektive avdelning:
a93.xls

för A-avdelningen

am93.xls

för AM-avdelningen

J93.xls

för F-avdelningen

i93.xls

för I-avdelningen

s93.xls
för S-avdelningen
Då enhetschefen godkänt enkätsvaren, ska uppgifter från frågeformuläret för budgetåret resp
treårsbudget-perioden, föras över till kalkylbladet.
1.

Starta Excel och öppna avdelningens kalkylblad.

2.

Följ instruktionerna på första skärmsidan för att fylla i värden för din
statistikprodukt för senaste budgetåret och för treårsbudget-perioden.

Värden hämtas från Frågeformulärets Del 2: Effekter av omvärldsförändringar och vidtagna
åtgärder enligt något av nedanstående alternativ:
Mycket
sämre

Något
sämre

Oförändrat

Något
bättre

(-1)

(0)

(+1)

(-2)

Mycket
bättre
(+2)

Ej relevant
(*)

3.

Välj Arkiv, Spara för att spara dina uppgifter.

4.

Välj Arkiv, Avsluta för att stänga kalkylbladet och avsluta Excel.

Inlämning
Då aktuella siffervärden förts in från frågeformuläret till kalkylarket, lämnas en utskrift av det
besvarade frågeformuläret kenkät.doc senast 93-05-18 till avdelningsrepresentanten
(metodstatistikern). Dvs till;
Monica Rennermalm

på AM-avdelningen,

Per-Olof Olofsson

på A-avdelningen,

Anita Ullberg

på F-avdelningen,

Hans Pettersson

på I-avdelningen,

Nils Welander

på S-avdelningen.
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Beskrivning av frågeformuläret
Frågeformuläret består av tre delar som samtliga skall besvaras enligt följande:
Del 1

Här specificeras så detaljerat som möjligt yttre förändringar och interna åtgärder
som bedöms ha förändrat kvaliteten i vid mening hos den under senaste
budgetåret offentliggjorda statistiken.
Med senaste budgetåret avses perioden 1992-07-01 ~ 1993-06-30 och med
senaste treårsbudgetperioden tiden 1990-07-01-1993-06-30. Eftersom
verksamhetsåret ännu inte är avslutat ombeds du göra en bedömning av
förväntade förändringar för återstående tid fram till sista juni.

Del 2

På en skala med fem nivåer anges de bedömda effekterna för statistikens kvalitet
av vidtagna åtgärder respektive inträffade förändringar i omgivningen. Samtliga
förändringar skall motiveras genom att du hela tiden ger referens till angivna
punkter i Del 1.

Del 3

Här anges planerade och pågående insatser under senaste budgetåret som bedöms
påverka kvaliteten i framtiden respektive för treårsbudgetperioden kvarstående
kvalitetsbrister som bedöms särskilt angelägna att åtgärda nu.

I en MIS-rapport som utsändes samtidigt med enkäten görs en ingående bakgrundsbeskrivning av kvalitetsbegreppet.

Förklaringar till använda begrepp
Relevans

anger hur väl förekommande begrepp och storheter ansluter till de
statistikbehov som föreligger.
Mål storheterna population och objekt anger dels vilken typ av objekt som är
föremål för undersökning, dels hur kollektivet av objekt (populationen)
avgränsas i tiden och i rummet.
Variabler, som också är målstorheter, anger vilka egenskaper i populationen
som man önskar belysa med hjälp av statistiken.
Statistiska mått omfattar olika regler för sammanläggning av sifferuppgifter till
tal som beskriver förhållanden hos observationsmaterialet. T ex central- och
totalvärden, spridningsmått, regressions- och korrelationskoefficienter, indextal
mm.
Detaljeringsgrad i redovisningen anger att statistiken för olika delar av
populationen bygger på speciella indelningsgrunder och/eller redovisningsgrupper.
Referenstidpunkt /-period avser den tidpunkt eller tidsperiod som statistiken
hänför sig till.
Frekvens anger hur ofta undersökningen genomförs och hur ofta resultatet
publiceras.
Jämförbarhet över tiden tar fasta på om det är möjligt att göra jämförelser
mellan statistik framtagen vid olika tillfällen.
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Förklaringsdel
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Jämförbarhet med annan statistik innebär vilka möjligheter som finns att göra
"kopplingar" till annan statistik i syfte att belysa speciella frågeställningar och
problem.
Noggrannhet avser överensstämmelsen mellan statistikuppgifter och de målstorheter de
avser uppskatta.
•

Total osäkerhet uttrycker den totala avvikelsen mellan målstorhet och
uppskattat värde.

•

Urvalsosäkerhet utgör den del av den totala avvikelsen som sammanhänger med
att observationerna är ett urval från populationen.

•

Mätosäkerhet är den del av den totala avvikelsen som beror av mätfel.

•

Bortfallsosäkerhet uttrycker den del av den totala avvikelsen som orsakas av
bortfallet.

•

Ramtäckningsosäkerhet är den del av den totala avvikelsen som uppstår på
grund av diskrepans mellan målpopulationen och rampopulationen.

•

Bearbetningsosäkerhet svarar för den del av den totala avvikelsen som
föranleds av felaktigheter i databeredningen och i de numeriska beräkningarna.

•

Modellosäkerhet anger den del av den totala osäkerheten som betingas av
modellvalet.

•

Redovisning av osäkerhetsmått innebär att statistiken anges med
osäkerhetsintervall eller med annat osäkerhetsmått.

Tillgänglighet anger hur användaren kan få tillgång till statistiken och hur den framläggs.
•

Spridningsformer anger vilka distributionskanaler och media som används för
att föra ut statistiken.

•

Presentation anger hur statistiken redovisas t.ex. i tabeller, diagram och text
men också i typografisk form.

•

Framställningstid är tiden mellan referenstidpunkten (slutet av referensperioden) och publiceringstidpunkten.

•

Punklighet avser överensstämmelsen mellan planerad och faktisk
publiceringstid.

•

Dokumentation anger förekomsten av tekniska och andra beskrivningar av
produktionsprocessen.

•

Upplysningar anger möjligheten att kunna få personlig statistikservice i frågor
som sammanhänger med statistiken.

•

Möjligheter till specialbearbetningar avser om specialuppdrag och
vidarebearbetning av statistikens primärmaterial kan utföras.

BILAGA 3

REDOVISNING AV SVAR I 1993 ÅRS KVALITETSENKÄT

BILAGA 4

SAMMANSTÄLLNING OCH BEARBETNING FÖR SCB TOTALT

