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1 Inledning 

Ett problem som ofta uppstår vid behandling av ekonomiska tidsserier är 

att man vill korrigera en månads- eller kvartalsserie för att den skall 

stämma med mera tillförlitliga årsmätningar. Incrn nationalräkenskapen (SCB, 

P/NR) finns kvartalsserier för produktion per näringsgren. Dessutom görs 

årsmätningar av samma kvantitet. De kvartalsvisa produktionssiffrorna 

bygger på mätningar av vissa indikatorer t ex leveranser och lagerför

ändringar och görs på ett urval av företag. De årsvisa produktionsskatt

ningarna däremot bygger på direkta mätningar av produktionen baserade 

på totalundersökningar. Kvartalssiffrorna kan därför förväntas ha betyd

ligt större fel än årssiffrorna och detta gäller både systematiska fel 

och slumpfel. Man vill därför korrigera kvartalsserierna så att summorna 

av produktionen över kvartal för varje år stämmer med årsproduktionen 

enligt årsserierna. Eftersom kvartalsserierna är de bästa tillgängliga 

måtten på utvecklingen från kvartal till kvartal, vill man också så 

mycket som möjligt bevara utseendet hos de ursprungliga kvartalsserierna 

i de korrigerade serierna. 

För att tillfredsställa dessa önskemål har man inom F/NR använt en metod 

kallad Bassie-metoden. Metoden används även i vissa andra länder inom 

just nationalräkenskaperna, vilket framgår av OECD (1977 b). Det förekommer 

också på flera håll att man använder någon typ av modifierad Bassie. 

I denna rapport visas att Bassie-metoden i sin ursprungsversion, som 

används av P/NR, inte uppfyller kriteriet att bevara ursprungsseriens 

mönster. Tvärtom kan helt jämna serier få artificiella hopp i årsskiftena 

genom Bassiekorrigering. Vidare jämförs Bassie-metoden med några andra 

metoder för nivåkorrigering på produktionsserier från P/NR för fyra olika 

branscher. Bassie-metoden visar sig ge sämre resultat när det gäller 

att bevara ursprungsseriens utvecklingsmönster jämfört med de övriga 

metoderna. Till och med den enklaste metoden med rak kvotkorrigering ger 

bättre överensstämmelse med ursprungsserien än Bassie-metoden. 
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2 Problemet 

Antag att vi har tillgång till två tidsserier, en kortperiodisk månads-

eller kvartalsserie och en årsserie. Den kortperiodiska serien är den 

bästa tillgängliga informationen om utvecklingen från månad till månad 

eller från kvartal till kvartal. Den är dock behäftad med relativt 

stora (nivå-)fel. Ârsserien däremot anses vara korrekt och visar vad 

summan av den kortperiodiska serien över hela året skulle varit om 

den serien inte haft några fel. 

Det problem som skall studeras kan nu formuleras på följande sätt: 

Hur skall den kortperiodiska serien justeras så att den stämmer med 

årsserien, samtidigt som den justerade serien liknar den ursprungliga 

så mycket som möjligt? 

Vad menar man då med att den justerade kvartalsserien skall likna den 

ursprungliga så mycket som möjligt? Låt X. beteckna den ursprungliga 

kvartalsserien och Y. den korrigerade. Två kriterier som ligger nära 

till hands är: 

(1) Minimera summan av kvadraterna på revideringarna, dvs 

Min S(Y.-X.)2 ; 
i i 

(2) Minimera summan av kvadraterna på de relativa revideringarna, dvs 

Min E((Y.-X )/X.)2. 
i i i 

Man kan visa att under bivillkoret att summan av Y-seriens värden över 

varje kalenderår skall stämma med de kända årstotalerna (betecknas 

I. för kalenderår j) minimeras kriterium 1 av: 

Under samma bivillkor minimeras kriterium 2 av: 
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Dessa metoder är båda tämligen naturliga sätt att korrigera kvartals-

värden så att de stämmer med en årstotal. Metod 2 används på många 

håll inom SCB och kallas kvotkorrigering. Om korrigeringsfaktorerna 

varierar mycket mellan olika år innebär kvotkorrigeriingen att hela 

skillnaden i korrigering inträffar vid årsskiftet dvs mellan 4:e och 

l:a kvartalet. Man får alltså diskontinuiteter vid årsskiftena. Om 

vi antar att kvartalsserien är ett bra mått på förändringarna från 

kvartal till kvartal, inklusive förändringarna mellan 4:e och l:a 

kvartalet vid årsskiftena, bör man hellre använda kriterier som rör 

förändringstal AX. = x. . - X. och hur väl dessa bibehålies i den 
i l + l i 

korrigerade serien AY. = Y. , - Y.. Alternativt kan man studera 
i l + l i 

relativa förändringar X „/X och Y /Y.. 
î+l i î+l i 

I Monsour och Trager (odaterad) presenteras fyra olika kriterier av 

denna typ på diskrepans mellan reviderad och ursprunglig serie: 

Man vill vid revideringen av X-serien få så låga värden som möjligt 

på de olika D-måtten under bivillkoret att årstotalerna skall stämma 

med de sanna årsvärdena. 

Kort uttryckt kan man säga att Dl mäter skillnaden mellan de absoluta 

förändringstalen för X och Y serierna. D2 mäter skillnaden mellan 

förändringstalen för de logaritmerade serierna lnX och InY. D3 mäter 

skillnaden mellan de relativa förändringstalen för X och Y. D4 slutligen 

mäter successiva skillnader mellan de relativa revideringarna. Målet 

för D4 är att tidsserien som visar de relativa revideringarna skall 

vara så jämn som möjligt. 
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3 Nivåkorrigeringsmetoder 

Fem principiellt olika nivåkorrigeringsmetoder behandlas nedan. I sektion 

3.1 - 3.4 finns tekniska beskrivningar av metoderna. I sektion 5 redovisas 

en prövning av metoderna på P/NR-data och i appendix finns APL-program 

för tre av metoderna. 

De fem metoderna är 

- Kvotkorrigering 

Denna metod innebär att varje kvartal under ett kalenderår korrigeras 

med samma korrigeringsfaktor 

- Bassie 

I Bassie-metoden införs en korrektionsfunktion. Avsikten med metoden 

är att korrektionsfunktionen skall vara kontinuerlig och därigenom 

skall diskontinuiteten vid årsskiftena minskas. Metoden fungerar dock 

inte på detta sätt, utan korrektionsfunktionen blir diskontinuerlig 

vid årsskiftena. Vid den prövning som gjorts av metoderna används här 

Bassie-metoden enligt P/NR's egna APL-program. Bassie-metoden enligt 

Bassie (1958) har egenskapen att den inte ger exakt rätt årstotal av 

de korrigerade kvartalsvärdena. Det krävs en ytterligare justering 

efter att Bassie-korrektionen har utförts. Detta görs på ett oklart 

sätt i F/NR's program. 

- Sjöberg 

Denna metod är en modifiering av Bassies metod. Den ger en kontinuerlig 

korrektionsfunktion även i årsskiftena till skillnad från Bassie. Dessutom 

ger den direkt rätt årstotal för de korrigerade kvartalsvärdena. 

- Min Dl 

Detta är en minsta kvadrat-metod som minimerar måttet Dl under bivillkor 

att årstotalerna skall stämma. 

- Min D4 

Denna metod minimerar måttet D4 under samma bivillkor som föregående 

metod. 
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Kvotkorrigering medför endast en revidering av varje kvartalsvärde. 

Det innbär att kvartalsvärdena för ett kalenderår blir definitiva 

så snart årstotalen för detta kalenderår blir känd. 

Bassie- och Sjöberg-metoderna däremot är båda konstruerade så att 

varje gång ett korrekt årsvärde blir klart revideras kvartalsvärdena 

för detta år och för året före. Det innebär att varje kvartalsvärde 

revideras två gånger. Första gången för att nivån skall stämma med 

årsvärdet och andra gången för att övergången mellan detta år och 

året efter skall bli jämn. 

När det gäller Min Dl- och Min D4-metoderna kan man ha godtyckligt 

lång tidsperiod som revideras varje gång. Här har prövats att göra 

en revidering av hela tidsperioden 1971-79 vilket ger det bästa resultatet, 

men som också kräver revidering så långt som nio år tillbaka i tiden. 

Om man istället gör revidering av två års data varje år får man en 

metod som är jämförbar med Bassie-Sjöberg-metoderna avseende antalet 

revideringar. Slutligen har också prövats att göra revidering endast 

en gång av varje kvartalsvärde, jämförbart med kvotkorrigering. 

Totalt har alltså nio olika kombinationer av korrigeringsmetod och 

längd på revideringsperiod prövats. Alla dessa innebär att revideringar 

görs varje år då en årstotal publiceras. Tre av dem medför endast 

en revidering av varje kvartalsvärde och endast ett år tillbaka. Dessa 

är: 

- Kvotkorrigering; 

- Min Dl, ettårsperiod; 

- Min D4, ettårsperiod. 

Pyra av kombinationerna medför två revideringar av varje kvartalsvärde 

och revideringarna utförs på en tidsperiod av två år. Dessa är 

- Bassie-metoden; 

- Sjöberg-metoden; 

- Min Dl, tvåårsperiod; 

- Min D4, tvåårsperiod. 
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Slutligen återstår två metoder som innebär nio revideringar av varje 

kvartal och revideringarna utförs för en period av nio år. Dessa metoder 

har tagits med som jämförelse för att ge bästa möjliga värden på måtten 

Dl resp D4 för hela tidsperioden 1971-79. De är 

- Min Dl, nioårsperiod; 

- Min D4, nioårsperiod. 

3.1 Kvotkorrigering 

Kvotkorrigering innebär att alla kvartal under samma kalenderår korrigeras 

med en och samma korrigeringsfaktor. Det är kanske det naturligaste 

sättet att korrigera kvartalssiffrorna under ett år så att de stämmer 

med årstotalen. Metoden är också mycket enkel beräkningsmässigt. Däremot 

har den inte någon utjämningseffekt vid årsskiftena vilket är avsikten 

med de övriga studerade metoderna. Den kvotkorrigerade serien har exakt 

samma mönster som den okorrigerade inom varje kalenderår. Hela förändringen 

av mänstret sker vid årsskiftena. Man kan därför få stora skillnader 

mellan okorrigerade och kvotkorrigerade serier vad gäller förändringstalen 

från ^:e till l:a kvartalet. 

3.2 Bassie-metoden 

Bassies metod bygger på två grundläggande idéer. Den ena är att korrektionen 

skall ske i två step. Varje år kvartalsdatakorrigeras först en gång 

för att stämma med årstotalen då denna blir känd. Därefter korrigeras 

återigen detta års kvartalsdata då nästa års total blir känd. Den andra 

korrektionen görs för att undvika diskontinuiteter vid årsskiftet. 

Den skall därför på något sätt kedjas ihop med korrektionerna nästföljande 

och föregående år. Denna process genomförs genom att en korrektion 

görs varje år, vilken påverkar de två senaste årens data. Detta innebär 

att när årsvärdet för år i blir känt, korrigeras alla kvartal år i 

och år i-1. Vi numrerar dessa kvartal från 1 till 8, dvs kvartal 1 

år i-1 får nummer 1 och kvartal 1 år i får nummer 5 osv. Därefter införs 

korrektioner K , m=l,...,8 för dessa kvartal. De aktuella kvartalsvärdena 
m 

korrigeras med en faktor (1+K ). Kvartalsvärdena 1-4 har redan blivit 
m 
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korrigerade en gång vid förra årets korrektion och faktorn (1+K ) 
m 

appliceras på dessa korrigerade värden. 

Bassies andra grundläggande idé gäller beräkningen av de olika K -
m 

värdena. Han inför en korrektionsfunktion f(t) i kontinuerlig tid. 

Eftersom varje korrektion omfattar två år definieras f(t) för 

0 <, t _< 2. 

Om X är kvartalsseriens värde för kvartal m dvs för —r— < t < -r kan 
m 4 - 4 

X betraktas som integraler av en tidsserie X(t) i kontinuerlig tid m 
över detta kvartal. 

Dvs 

Vi låter nu X(t) vara konstant över varje kvartal dvs: 

Vi applicerar nu korrektionsfunktionen f(t) på tidsserien X(t) och 

får korrektionen i tidpunkt t som f(t) ' X(t). Genom att integrera 

denna funktion över hela kvartalet fås korrektionen för detta kvartal. 

Den korrektion som skall göras av X är 
m 

(1) 

Det återstår nu att konstruera en lämplig funktion f(t). Bassie anger 

fyra villkor som bör vara uppfyllda: 

(a) Korrektionen för kvartalen 1,2,3 och 4 skall i genomsnitt vara = 0. 

Dessa kvartal har redan vid den förra korrektionen justerats 

för att stämma med det årets totalvärde. 
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(b) Den genomsnittliga korrektionen för kvartalen 5, 6, 7 och 8 skall vara = K, 

där K är den korrektion som är nödvändig för att summan av 

kvartalsvärdena 5, 6, 7 och 8 skall stämma med årstotalen. 

(c) Man skall undvika brott i korrektionsfunktionen i början 

av tvåårsperioden 

(d) Då man inte har någon information om åt vilket håll korrektionerna 

går det kommande året antas att f(t) inte har någon lutning 

i punkten t = 2, dvs = 0. 
dt t=2 

Dessa fyra villkor tolkas av Bassie med följande ekvationer: 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Bassie antar att f(t) är ett tredjegradspolynom (f(t) = a + bt + et + 
3 

+ dt ), med motiveringen att det är den enklaste funktionen som satis-

fierar (2) - (5). 

De fyra ekvationerna (2) - (5) kan då skrivas: 

vilket ger f(t) = K(-1.125t + 2.15625t2 - 0.625t3) 
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Nu kan värden K ,m = 1,...,8 beräknas med ekvation (1). 

eller 

Dessa värden redovisas i tabell 1. 

Tabell 1 Korrektionsfaktorer enligt Bassie-metoden 

Man kan nu ställa upp följande beräkningsschema för Bassies metod. 

1 Beteckna summan av kvartalsvärdena år i med Q. 
i 

Beteckna årsvärdet år i med I. 
i 

2 Beräkna K. - (I.,/fl. ) - 1. 
i ? z. 

K 

3 Beräkna korekt_n. nsfaktörerna K = K. . —— där 
m i K. 

K /K. ges i tabell 1. 
m i 

4 Multiplicera varje kvartalsvärde år i-1 och år i med motsvarande 

faktorer (1 + K ). m 
För å r i - 1 används K f ö r m = 1, 2 , 3 , 4 

m 
och f ö r å r i används K f ö r m = 5 , 6 , 7 , 8 . 

m 

Detta beräkningsschema upprepas sedan varje år. Korrektionerna för 

år i-1 enligt schemat genomförs på de redan en gång korrigerade kvartals

värdena. Dessa korrigerades första gången föregående år. 
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Syftet med Bassies metod är att korrektionsfunktionen skall vara kontinuer

lig för att därigenom minska skillnaderna mellan korrektionerna för 

4:e och l:a kvartalen vid varje årsskifte. Detta är också fallet i 

varje enskilt korrektionssteg enligt förutsättningarna på f(t). Emeller

tid utförs den totala korrektionen i två steg. Om man slår samman dessa 

korrektioner och ser på den totala korrektionsfunktionen finner man 

att den inte är kontinuerlig. Istället erhålls i allmänhet kraftiga 

diskontinuiteter vid årsskiftena. 

För att illustrera Bassie-metodens brister kan vi betrakta följande 

mycket enkla exempel. Antag att vi har en kvartalsserie som ständigt 

har värdet 100 för alla kvartal. Ârstotalerna skiljer sig dock från 

summan av kvartalsvärdena. Antag vidare att ârstotalerna är 10 % högre 

än summan av kvartalsvärdena varje år. Det verkar då rimligt att justera 

upp samtliga kvartalsvärden med 10 %, så att man får en ny kvartalsserie 

som ligger konstant på värdet 110. Resultatet av Bassie-metoden för 

detta exempel illustreras i figur 1 nedan. En uppjustering enligt Bassie-

metoden resulterar i de övre punkterna i fig 1. Dvs vi får en stigande 

trend inom varje år, som det inte finns något stöd för i datamaterialet. 

På samma sätt erhålls sjunkande trender varje år om ârstotalerna ligger 

10 % under kvartalsvärdena. 

Figur 1: Bassiekorrektion av en konstant tidsserie 

Bassiekorrigerad 
° serie + 10 % 

v> Okorrigerad 
kvartalsserie 

Bassiekorrigerad 
" serie - 10 % 
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3.3 Sjöberg-metoden 

Sjöberg-metoden är en modifiering av Bassie-metoden. Den bygger på 

samma idé med en kontinuerlig korrektionsfunktion, men de felaktig

heter som finns i Bassie-metoden har korrigerats. Liksom i Bassie-

metoden gäller att vid varje justering korrigeras dels det år som 

skall stämma med den senaste årstotalen (år i), dels också året före 

(år i-1) för att jämna ut i årsskiftet. 

Antag nu att vi skall korrigera för årstotalen år i. De korrigerade 

värden som då erhålles för år i-1 blir de definitiva kvartalsvärdena, 

medan kvartalsvärdena för år i kommer att korrigeras på nytt då nästa 

års (i+1) årstotal publiceras. 

Vi inför nu en kontinuerlig tidsskala som är 0 i början av år i-1 

och 2 i slutet av år i på samma sätt som vid Bassie-metoden. Kvartalen 

under år i-1 numreras också liksom i Bassie-metoden från 1 till 8. 

En kontinuerlig korrektionsfunktion, f (t) 0<t_<_2, införs. Korrek

tionsfaktorn för ett kvartalsvärde X, blir: 
k 

(6) 

Det korrigerade värdet blir 

(7) 

där k=l, 2, 3 resp 4 för de fyra kvartalen under år i-1 

och k=5, 6, 7 resp 8 för de fyra kvartalen under år i 

Det betyder att man får två versioner av korrigerade värden. Om vi 

betraktar kvartal nummer q (qe{l,2,3,4} ) år i och kallar X-värdet 

för detta kvartal X så blir det första preliminärt korrigerade värdet 

(8) 

Det definitivt korrigerade värdet blir 

(9) 
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Vi antar nu att f är ett godtyckligt tredjegradspolynom. 

(10) 

Vi betecknar de kända årstotalerna år i-1 och i med p resp p . 

Vi kan nu sätta upp fyra villkor på de korrigerade värdena och korrektions-

funktionen. Låt index k i Y, vara 1 för kvartal 1 år i-1 och 8 för 
k 

kvartal 4 år i som ovan. Då blir villkoren: 

(11) 

(12) 

(13) 

och 

(14) 

De båda första villkoren garanterar att årstotalerna stämmer för de 

korrigerade kvartalsvärdena. 

Det tredje villkoret medför att den totala definitiva korrektionsfunktionen 

blir kontinuerlig. 

Det fjärde villkoret medför att korrektionsfunktionen i slutet blir 

plan. Eftersom vi inte vet något om korrektionen efterföljande år kan 

det vara ett lämpligt villkor att låta funktionen plana ut, vilket 

också sker i Bassies metod. 
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Om man nu s ä t t e r in ( 6 ) , ( 7 ) , och (10) i (11) , (12) , (13) och (14) 

fås e t t ekvat ionssystem i k o e f f i c i e n t e r n a a . , b . , c pcj d . 
f l l i i i 

Ekvat ionssystemet l ö s e s v i l k e t ger f ( t ) , v i l k e t i s i n t u r genom 

(6) och (7) ger de korrigerade Y -värdena. 
K 

Ett nytt ekvationssystem måste alltså lösas vid varje korrektionstillfälle. 

Ett APL-program som utför detta för en godtyckligt lång tidsperiod 

finns i appendix. 

Om man nu tillämpar SJöberg-metoden på den enkla konstanta tidsserien 

i sektion 3.2 ovan får man det önskade resultatet att den korrigerade 

serien också blir konstant. 

3.4 Minsta-kvadrat-metoder 

De två minsta-kvadrat-metoder som studerats är Min Dl och Min D4-

metoderna. Dessa metoder har som målfunktion att minimera 

respektive 

Även kvoteringsmetoden ovan kan i och för sig betraktas som en minsta-
2 

kvadrat-metod, eftersom den minimerar Z((X. - Y.)/X.) , men den är 

samtidigt det naturligaste sättet att korrigera en tidsserie om man 

avstår från att försöka åstadkomma en utjämning av diskontinuiteterna 

vid årsskiftena. Hädanefter menar vi därför med minsta-kvadrat-metoder 

Min Dl och Min D4-metoderna. Gemensamt för båda metoderna är att: 

X. = okorrigerat kvartalvärde, kvartal i och 

Y. = korrigerat kvartalsvärde, kvartal i . 
i 

Vid varje korrektion antas att det första kvartalet som skall korrigeras 

är kvartal nr 1. Antalet kvartalsvärden som skall korrigeras är n 

och kvartalsvärdena före kvartal 1 antas redan vara korrigerade. 
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Korrektionen utförs varje år. Detta innebär att om t ex n=8 , dvs om 

två års data korrigeras varje gång, så korrigeras varje kvartalsvärde 

två gånger. Första korrektionen för år j utförs då återstoden för 

detta år är klar. Då korrigeras år j-1 och år j. Den definitiva korrek

tionen av år j utförs då årstotalen år j+1 blir känd. Samtidigt korrigeras 

år j+1 preliminärt. 

Korrektionerna för den aktuella tidsperioden från kvartal 1 t o m 

n kopplas ihop med de tidigare korrektionerna genom att kvartal 0, 

dvs närmast föregående kvartal, ingår i summorna Dl resp D4. Detta 

korrigerade kvartalsvärde Y antas vara fixt. 

Vid varje korrektionssteg krävs följande data: 

- Okorrigerade kvartalsvärden för hela tidsperioden: X., i=l,...,n 

- Okorrigerat kvartalsvärde för närmast föregående kvartal: X 

- Korrigerat kvartalsvärde för närmast föregående kvartal: Y 

- Årstotaler för hela tidsperioden: T., j=l,...,n/4 

Det som skiljer metoderna Min Dl och Min Dt är sättet man i varje steg 

beräknar Y., i=l,...,n . Detta beskrivs nedan. 

Varför har vi då använt metoderna Min Dl och Min D4? Det hade kanske 

varit naturligare att studera en Min D3-metod, som alltså minimerar 

skillnaderna mellan de relativa förändringstalen för X och Y.Emellertid 

leder denna metod till att man får ett komplicerat icke-linjärt opti

meringsproblem att lösa. I Helfand et al (1977) visas dock att D3 och 

D4 är tämligen likvärdiga kriterier. Vi har därför inriktat oss på 

Min D4-metoden i stället för Min D3 då den är betydligt enklare att 

tillämpa. 

1) Detta motsvarar Bassie och Sjöberg-metoderna avseende antal korrek
tioner och tidpunkt då definitivt korrigerat värde kan presenteras. 
Här har testats n=4, 8 och 36. 



15 

Både Min Dl- och Min D4-metoderna ger vid korrektion av den konstanta 

tidsserien, som behandlats i sektion 3.2 ovan, det rimliga resultatet 

att den korrigerade serien blir konstant. 

3.4.1 Min D1-metoden 

Målfunktionen som vi vill minimera är 

under bivillkoret att Y-seriens årstotaler skall stämma med årsvärdena 

Detta kan formuleras på följande sätt: 

under bivillkoren: 

Y och T., j=l, m antas vara kända. 

Problemet löses med hjälp av Lagrange-multiplikatorer. 

Sätt 
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Detta kan skrivas om på matrisform om vi inför följande vektorer 

och matriser: 
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Funktionen u kan då skrivas på följande sätt: 

De partiella derivatorna av u med avseende på y och X sättes lika 

med noll för att finna minimum: 

dvs 

De sökta Y-värdena fås sedan som lösningen till ovanstående ekvations

system. Ett APL-program som genererar och löser detta ekvationssystem 

för godtyckligt n redovisas i appendix. 

3.4.2 Min D4-metoden 

Målfunktionen som skall minimeras i denna metod är: 
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Problemet kan formuleras på följande s ä t t : 

under b i v i l l k o r e n 

Vi använder å t e r L a g r a n g e m u l t i p l i k a t o r e r v i d l ö s n i n g e n . 

D e t t a kan s k r i v a s på matrisform genom a t t följande matriser införs 

T,B,D och X är samma m a t r i s e r som i föregående metod. 

Då kan funkt ionen u s k r i v a s på f ö l j a n d e s ä t t : 

u= y'X~1D'DX~1y - 2X' (T-B' y) . 

De partiella d e r i v a t o r n a av u med avseende på y och A s ä t t s l ika med no l l . 

Ovanstående mat r i sekva t ion ger de sök ta Y-värdena. E t t APL-program som 

genere ra r och l ö s e r dessa ekvat ioner för godtyckl ig t n redov isas i appendix. 
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4 Datamaterialet 

De data som använts för att pröva olika metoder har hämtats från fyra 

produktionsserier som P/NR publicerar. Det gäller produktion i 1975 

års priser inom fyra olika näringsgrenar: 

SNR 1200: Skogsbruk, 

SNR 3^30: Grafisk industri och förlag, 

SNR 3811: Metallvaruindustri, 

SNR 3830: Elektroindustri 

Enligt P/NR skulle produktionen i näringsgrenarna 1200 och 3430 vara 

svåra serier att korrigera. Produktionen i näringsgrenarna 3811 och 

3830 är mera normala serier. Den tidsperiod som använts vid proven 

är 1971-1979. De kortperiodiska serierna är kvartalsserier. Dessa 

publiceras av F/NR korrigerade enligt Bassie-metoden. De okorrigerade 

serierna finns dock tillgängliga och har använts som utgångspunkt 

för de övriga metoderna. 

5 Resultat 

Resultaten av alla nio varianterna av korrigeringsmetod och reviderings-

periodens längd för de fyra olika serierna framgår av nedanstående 

tabeller och figurer. Tabellerna 2-5 visar de okorrigerade kvartals-

serierna jämförda med de korrigerade enligt alla nio metoderna. I 

figurerna 2-13 finns resultaten för tre av korrigeringsmetoderna nämligen 

kvotkorrigeringsmetoden, Bassie-metoden och Min D4-metoden med två 

års revideringsperiod, för alla fyra näringsgrenarna. Tabellerna 6-9 

visar måtten D1-D4 för de nio metoderna för var och en av de fyra 

näringsgrenarna. D-måtten är beräknade för hela tidsperioden l:a kvar

talet 1971 t o m 4:e kvartalet 1979. 

Var och en av figurerna 2-13 visar både den okorrigerade serien och 

den korrigerade enligt någon av korrigeringsmetoderna. För skogsindustri, 
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SNR 1200 är skillnaden mellan den okorrigerade serien och de korrigerade 

serierna relativt liten. I årsskiftet 1971-72 syns dock att Bassie-

metoden (fig 3) visar en nedgång i produktionen medan den okorrigerade 

serien visar en kraftig uppgång. Den Min D4-korrigerade serien (fig 4) 

stämmer bättre överens med den okorrigerade för detta årsskifte. 

Fig 5-7 visar resultaten för grafisk industri SNR 3^30. Där är skill

naderna mellan den okorrigerade serien och de korrigerade serierna 

betydligt större. Den kvotkorrigerade serien (fig 5) skiljer sig från 

den okorrigerade framför allt i årsskiftena 1972-73, 75-76 och 77-78. 

Den Bassie-korrigerade serien (fig 6) avviker kraftigt i årsskiftena 

1972-73, 76-77, 77-78 och 78-79, medan den MinD4-korrigerade serien 

överlag följer mönstret i den okorrigerade serien ganska bra (fig 7) 
med undantag av årsskiftet 1972-73. 

Även för metallvaruindustri, SNR 3811, råder relativt stora skillnader 

mellan den okorrigerade serien och de korrigerade serierna. Här är 

det framför allt för årsskiftena 1972-73, 73-74 och 74-75 som den Bassie-

korrigerade serien avviker från den okorrigerade (se fig 9). Den Min D4-

korrigerade seriens mönster (fig 10) stämmer bra med den okorrigerade 

och den kvotkorrigerade stämmer också bra utom för årsskiftet 74-75. 

Beträffande elektroindustri, SNR 3830, är skillnaderna för små för 

att man skall kunna se skillnaderna mellan korrigeringsmetoderna i 

figurerna (fig 11-13). 
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Tabell 2 Produktion kvartalsvis i 1975 års priser för SNR 1200 

skogsindustri, 1971 - 1979. 

Metod : 

1 : Okorrigerad kvartalsserie 

2: Kvotjusterad 

3: Korrigerad"med Min D1 ettårsperiod 

4: Korrigerad med Min D4 ettårsperiod 

5: Bassiekorrigerad 

6: Sjöbergkorrigerad 

7: Korrigerad med Min D1 tvåårsperiod 

8: Korrigerad med Min D4 tvåårsperiod 

9: Korrigerad med Min D1 nioårsperiod 

10: Korrigerad med Min D4 nioårsperiod 
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Tabell 3 Produktion kvartalsvis i 1975 års priser för SNR 3430 

Grafisk industri och förlag, 1971 - 1979. 

Metod: 

1 : Okorrigerad kvartalsserie 

2: Kvotjusterad 

3: Korrigerad med Min D1 ettårsperiod 

4: Korrigerad med Min D4 ettårsperiod 

5: Bassiekorrigerad 

6: Sjöbergkorrigerad 

7: Korrigerad med Min Dl tvåårsperiod 

8: Korrigerad med Min D4 tvåårsperiod 

9: Korrigerad med Min Dl nioårsperiod 

10: Korrigerad med Min D4 nioårsperiod 
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Tabell 4 Produktion kvartalsvis i 1975 års priser för SNR 3811 

Metallvaruindustri, 1971 - 1979. 

Metod: 
1 : Okorrigerad kvartalsserie 

2: Kvotjusterad 

3: Korrigerad med Min D1 ettårsperiod 

4: Korrigerad med Min D4 ettårsperiod 

5: Bassiekorrigerad 

6: Sjöbergkorrigerad 

7: Korrigerad med Min D1 tvåårsperiod 

8: Korrigerad med Min D4 tvåårsperiod 

9: Korrigerad med Min D1 nioårsperiod 

10: Korrigerad med Min D4 nioårsperiod 
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Tabell 5 Produktion kvartalsvis i 1975 års priser för SNR 3830 

Elektroindustri, 1971 - 1979. 

Metod? 

1 : Okorrigerad kvartalsserie 

2: Kvot justerad 

3: Korrigerad med Min Dl ettårsperiod 

4: Korrigerad med Min D4 ettårsperiod 

5: Bassiekorrigerad 

6: Sjöbergkorrigerad 

7: Korrigerad med Min D1 tvåårsperiod 

8: Korrigerad med Min D4 tvåårsperiod 

9: Korrigerad med Min D1 nioårsperiod 

10: Korrigerad med Min D4 nioårsperiod 



25 Figur 2 

Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 
SNR 1200 Skogsindustri 

Figur 3 

Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 
SNR 1200 Skogsindustri 

F i g u r H 

Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 
SNR 1200 Skogsindustri 
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Figur 5 

Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 
SNR 3430 Grafisk industri och förlag 

Figur 6 

Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 
SNR 3430 Grafisk industri och förlag 

Figur 7 

Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 
SNR 3430 Grafisk industri och förlag 
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Figur 8 

Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 
SNR 3811 Metallvaruindustri 

Figur 9 

Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 
SNR 3811 Metallvaruindustri 

Figur 10 

Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 
SNR 3811 Metallvaruindustri 
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Figur 11 
Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 

SNR 3830 Elektroindustri 

Figur 12 

Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 
SNR 3830 Elektroindustri 

Figur 13 

Produktion kvartalsvis i 1975 års priser 
SNR 3830 Elektroindustri 
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I tabellerna 6-9 ser man att av de tre metoderna som reviderar endast 

ett år tillbaka finns det ingen som alltid är bäst, utan de olika 

metoderna tycks vara ungefär likvärdiga. 

För att få en förbättring av D-måtten jämfört med den enkla kvotkorri

geringen behövs metoder som medför flera revideringar av varje kvartalsvärde. 

Min Dl-metoden ger alltid det lägsta värdet på Dl-måttet, vilket är 

naturligt. Emellertid ger den metoden ibland väsentligt sämre värden 

på de övriga D-måtten. I flera fall blir D2-D4-måtten högre än för 

den enkla kvotkorrigeringen. Beträffande Bassie-korrektionen ger den 

mycket höga D-mått. Den ger t o m betydligt sämre värden än kvotmetoden. 

Bassie-metoden medför alltså inte någon utjämning jämfört med kvotmetoden 

utan tvärtom ökar diskontinuiteterna vid årsskiftena. 

Slutligen ser man i tabellerna 6-9 att de båda metoderna som korrigerar 

hela nioårsperioden vid en korrektion endast ger obetydligt bättre 

resultat än tvåårsmetoderna. Två år bör därför vara en tillräckligt 

lång tidsperiod att revidera i varje steg. 

Min D4-metoden med två års revideringsperiod är betydligt snabbare 

och billigare än Min D4-metoden med nio års revideringsperiod. 

Vid revidering av hela tidsperioden på nio år i ett steg måste en 

47 x 47-matris inverteras. Vid revidering av en tvåårsperiod blir 

matrisen som skall inverteras 12 x 12. Det går väsentligt snabbare 

att revidera hela nioårsperioden stegvis med två års-metoden än att 

revidera hela perioden i ett steg. 

Sjöberg-metoden och Min D4-metoden med två års revideringar är tämligen 

likvärdiga när man jämför D-måtten. Min D4-metoden ger dock i allmänhet 

något bättre resultat. En ytterligare möjlighet att jämföra metoderna 

förutom med hjälp av skillnaden mellan okorrigerade och korrigerade 

värden, är att undersöka vilken metod som ger de bästa preliminärt 

korrigerade värdena. Eftersom båda metoderna ger två revideringar 
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Tabell 6 D-mått på avvikelse mellan okorrigerad och korrigerad kvartals

serie för olika uppräkningsmetoder.SNR 1200 

Tabell 7 D-mått på avvikelse mellan okorrigerad och korrigerad kvartals

serie för olika uppräkningsmetoder. SNR 3430 
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Tabell 8 D-mått på avvikelse mellan okorrigerad och korrigerad kvartals-

serie för olika uppräkningsmetoder. SNR 3811 

Tabell 9 D-mått på avvikelse mellan okorrigerad och korrigerad kvartals-

serie för olika uppräkningsmetoder.SNR 3830 
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av varje kvartalsvärde, är det bäst om den andra revideringen är så liten 

som möjligt. Om man beräknar kvadratsumman av den andra revideringen 

för näringsgren 3830 under 1972-1979, ger Min D4-metoden knappt hälften 

så högt värde som Sjöberg-metoden. Resultatet är en ytterligare indikation 

på att Min D4-metoden med två års revideringar är en bättre metod än 

Sj öberg-metoden. 

6 Slutsatser 

Bassiemetoden bör inte användas av flera orsaker: 

- Den har inte någon utjämningseffekt. Tvärtom ökas skillnaderna mellan 

den okorrigerade och korrigerade seriens utvecklingsmönster jämfört 

med kvotuppräkning. 

- Metoden ger i sin ursprungsform inte korrekta värden på årstotalerna 

i den korrigerade serien. Man måste därför göra en efterkorrigering 

av något slag. 

- Metoden fungerar som en "black box". Det är svårt att genomskåda 

vad den egentligen innebär. 

Det är bättre att använda kvotkorrigering än Bassie-metoden om man 

vill bevara utvecklingsmönstret i ursprungsserien. För att få bättre 

överensstämmelse mellan korrigerade och okorrigerade serier måste man 

dock använda någon annan metod som medför korrigering två år tillbaka 

i tiden, dvs två korrigeringar av varje kvartalsvärde på samma sätt 

som Bassie-metoden. 

Den bästa av de här testade metoderna för korrigering är den minsta-kvadrat

metod som har målfunktionen D4. Även Sjöberg-metoden, som är en kraftig 

modifiering av Bassie-metoden, fungerar relativt bra med värden som 

ligger nära Min D4-metoden. Emellertid tycks Min D4-metoden ge de bästa 

preliminärt reviderade värdena åtminstone för SNR 3830. Därför bör 

Min D4-metoden vara den metod som ersätter Bassie. 
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APPENDIX 

APL-program för några korrigeringsmetoder 

A.1 Sjöbergmetoden 

Nedanstående APL-program beräknar korrigerade kvartalsvärden enligt 

Sjöberg-metoden för en godtyckligt lång tidsperiod. Programmet kallas 

med kommandot "I SJOB X". I är årstotalerna för den period som skall 

korrigeras och x är kvartalsvärdena. Vektorn FSTART som skall innehålla 

de senast föregående värdena på a, b, c och d i f-funktionen. Om man 

inte använt metoden tidigare kan man sätta FSTART =(k ,0,0,0) ,där k är 

genomsnitt]ig korrektionskoefficient för första året i serien 

Programlista: 



36 

A.2 Min D1-metoden 

APL-programmet nedan beräknar korrigerade kvartalsvärden enligt Min Dl-

metoden för en godtyckligt lång revideringsperiod. Endast ett steg 

i beräkningarna utförs. Om man vill göra en korrigering med t ex två 

års revideringsperiod för en längre tidsperiod måste programmet köras 

flera gånger med nya indata för varje steg. Programmet köres med kommandot 

T MK X . MK är funktionärens namn och T och X är vektorer med indata 

enligt nedan: 

där Y = korrigerat kvartalsvärde kvartal 0, dvs sista kvartalet före 

revideringsperioden 

T,,...,T = årstotaler för l:a t o m sista (m:te) året i revideringsperioden 
1 m 

X .... ,X = okorrigerade kvartalsvärden för kvartal 0 t o m kvartal 
0 n 

n (sista kvartalet i revideringsperioden). 
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Programl i s t a : 
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A.3 Min D4-metoden 

APL-programmet nedan beräknar korrigerade kvartalsvärden enligt Min D4-

metoden för en godtyckligt lång revideringsperiod. Liksom programmet 

för Min Dl-metoden utför detta program endast ett steg i beräkningarna. 

Vill man göra flera steg måste man köra flera gånger. Programmet körs 

med kommandot T MKKV X. MKKV är funktionärens namn och T och X är vektorer 

med indata enligt nedan. 

där Y = korrigerat kvartalsvärde kvartal 0,dvs sista kvartalet före 

revideringsperioden 

T.,...,T = årstotaler för l:a t o m sista (m:te) året i redovisnings-
1 m 

perioden 
X ,.. . ,X = okorrigerade kvartalsvärden för kvartal 0 t o m kvartal 
U n 

n (sista kvartalet i revideringsperioden). 

Programlista: 
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