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INLEDNING

Statistik presenteras ofta som siffror i en tabell. Det statistiken återger är
ofta beskrivningar av tillstånd och förändringar i en population och olika
delgrupper av densamma med bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, civilstånd och region. Andra sätt att redovisa statistiken än i tabellform är att
utnyttja statistiskt-grafiska metoder (diagram) och textframställning.
ADB-teknikens snabba utveckling innebärande bl.a. nya möjligheter att
enkelt och snabbt framställa diagram och kartor via persondatorer har
särskilt ökat bruket av statistiskt-grafiska metoder.
Trots ett ökande intresse för att redovisa resultat i grafisk form eller genom
textframställning spelar tabellpresentationen fortfarande en stor roll på SCB.
I arbetet att göra statistiken mer användarvänlig måste det därför vara
angeläget att utforma relevanta, överskådliga och lättförstådda tabeller.
Utvecklingen vad gäller tabellpresentation har dock lämnat en hel del i
övrigt att önska. Den litteraturgenomgång som gjorts visar på ett litet
intresse hos fackstatistiker för frågor som sammanhänger med val av tabeller
i olika situationer. Endast ett fåtal fackstatistiker har redovisat
forskningsresultat som rör principer för konstruktion av tabeller eller hur
tabellerna skall anpassas för att tillgodose användarnas behov (Fisher/
Wishart (1927), Eisenhart (1947), Ehrenberg (1977)).
I denna rapport diskuteras alternativa sätt att redovisa samma resultat i
tabellform. Vad kan dessa alternativa sätt ge ur läsbarhetsssynpunkt? Hur
påverkar förändringar i indelningsgrunderna förståelsen av siffermaterialet?
Vad innebär kolumnförskjutning, avrundning och ändring av måttenheterna
för statistikens överskådlighet och tillgänglighet? Hur kan man öka
förståelsen för materialet genom hierarkiskt uppbyggda tabeller?
I de praktikfall som redovisas i det följande är originaltabellerna hämtade ur
SCBs tabellproduktion. Denna bygger i stor utsträckning på metoder och
programvaror som använts under lång tid vid verket (TAB 68,SMED m.fl.).
De ger som slutprodukt en konventionell tabelluppställning med siffror. Det
kan innebära tekniska svårigheter att övergå från konventionella till "nya"
och annorlunda tabeller men saken förtjänar att prövas. Alternativtabeller
skulle eventuellt kunna framställas via anslutning av en kompletterande
programvara för tabellredigering till programvaran för TAB 68 eller via en
helt fristående programvara.
Det är av intresse att jämföra de rekommendationer som framkommer till
följd av den här gjorda utvärderingen (i ett antal praktikfall) med de av
Ehrenberg (1977) uppställda reglerna för tabellpresentation. Ehrenbergs
regler är de enda regler som funnits att tillgå för tabellkonstruktörer och
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förtjänar därför ett speciellt intresse. I det följande anges Ehrenbergs sex
regler med åtföljande exempelifiering:
REGEL 1:
Avrunda till två sigifikanta ("effektiva") siffror
Kommentar. Det innebär att t.ex. ursprungliga tabellvärden 5,99, 59,95,
599,5, 5995 osv. ersätts med alternativa tabellvärden 6,0, 60, 600 och 6000
osv. Att avrunda till två signifikanta siffror är nog för många en för hård
avrundningsprincip. I den följande genomgången av ett antal praktikfall visas
på konsekvenserna av en mindre hårdhänt princip med "avrundning i fjärde
siffran".
REGEL 2:
Redovisa rad-(kolumn-)medeltal
I nedanstående tabell redovisas antalet invandrare till Sverige under åren
1986-89 totalt, från Norden, Asien och övriga världen (SÅ 1991). Tabellen
som är konstruerad enligt Ehrenbergs regel 2 innehåller längst till höger en
särskild genomsnittskolumn.

Kommentar: Ofta har statistiktabeller en "struktur" där en genomsnittsberäkning saknar mening. Särskilt gäller detta tabeller med antalsvärden vid
skilda klassificeringar. En index (dvs. där jämförelsetal uttrycks i termer av
bastal) som kompletterar antalsvärdena är troligtvis mer informativ än
användningen av genomsnittstal.

REGEL 3: Det är enklare att jämföra siffror i kolumner än i rader.
Med samma siffermaterial som tidigare skulle ovanstående tabell modifieras
enligt följande med regel 3:
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REGEL 4: Ordna rader och kolumner efter storleksordning
Kommentar. Regeln är inte helt entydig vid en praktisk tillämpning vilket
ovanstående siffermaterial belyser. Så länge alla siffervärden i en kolumn
"dominerar" eller "domineras av" (är alla högre eller lägre än) siffervärden
i en jämförelsekolumn uppstår inget problem. Men vad händer då man har
värden i en kolumn som både är högre och lägre än värden i jämförelsekolumn. Skall i så fall kolumn-(rad-)genomsnittet få avgöra turordningen vid
presentationen?

REGEL 5: Skapa erforderligt utrymme mellan siffrorna och gör en
trevlig tabell layout
Kommentar. En avvägning måste göras mellan att å ena sidan skapa en
tabell som är lätdäst och å andra sidan få med tillräcklig sifferinformation.
För täta sifferstrukturer tröttar snabbt tabelläsaren men motsatsen är inte
heller bra. Vad man bör tänka på är att siffror som skall bli föremål för
jämförelse inte kommer för långt ifrån varandra. Om så är fallet blir det
ansträngande för läsaren att med blicken fara fram och åter över stora fält
som inte innehåller något väsentligt.

REGEL 6: Använd om möjligt både tabelluppställning och statistisk
grafik
Kommentar. Den statistiska grafikens stora förtjänst är an att ögat är så
känsligt och har så god förmåga att uppta även mönster ("strukturer") i ett
siffermaterial t.ex trender över tiden, regelbundenhet, anomalier osv.
Tabellerna som innehåller exakta siffervärden ger dock större möjligheter
till en mer noggrann avläsning av värden på nivå- och forändringstal.

I det följande genomgås åtta praktikfall där originaltabeller jämförs med
alternativa tabeller. De alternativa tabellerna har redovisats för personer som
arbetar med de aktuella statistikprodukterna och flertalet har lämnat
synpunkter på utformningen av tabellerna. Den alternativa tabelluppställningen gör inget anspråk på att vara den den enda rätta för alla syften och
användare; den bör mer ses som en inspirationskälla till att förbättra
presentationen av statistiken. Genomgången utmynnar i ett antal rekommendationer på sidorna 47-49.
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PRAKTIKFALL 1: "STUDIEFÖRBUNDENS CIRKELVERKSAMHET."
Siffrorna i originaltabellen belyser cirkelverksamhetens omfattning i absoluta tal
och med procentuella förändringar under två på varandra följande budgetår med
hjälp av följande: en parameterstorhet - "antal arrangemang" - , två observationsvariabler - "deltagarantal" och "antal studietimmar" - , en tidsvariabel "budgetår" -, fyra bakgrundsvariabler - "kön", "finansiering", "arrangemangstyp"
och "studie-förbund" - samt två kvotstorheter - som uttrycker "förhållandet mellan
deltagarantal och antal arrangemang" och "förhållandet mellan antal studietimmar
och antal arrangemang".
Originaltabellen innehåller ett mycket omfattande och detaljerat siffermaterial med
ett flertal faktorer och många indelningsgrunder. En läsare som första gången ser
tabellen ställer förmodligen frågor av typen: "Var skall sökandet efter information
börja?" och "Hur skall särdrag och tendenser i materialet fastläggas?" Som
materialet presenteras kan man inte på ett enkelt sätt utläsa trender och särdrag i
detsamma. Men den kompakta siffertätheten i tabellen försvårar också möjligheterna att tillgodogöra sig avgränsade delar av materialet.
Att man presenterar en så omfattande och komplex tabell sammanhänger nog med
viljan och ambitionen att "få med så mycket som möjligt i en och samma tabell".
Man tänker för litet på statistikanvändaren och lägger för stor vikt vid
statistikproducentens önskan att få ut mesta möjliga sifferinformation per area.
Även om man arbetar systematiskt och målmedvetet innebär tabelläsandet med
denna uppläggning ett tidsödande arbete. Det finns därför anledning att pröva om
andra presentationsformer kan underlätta för statistikanvändaren att tillgodogöra
sig "tabellinformationen".
Den naturliga gången i informations sökandet bör vara en systematisk och efter
hand mer djupgående bearbetning av uppgiftsmaterialet; som börjar med
"helheten" och som sedan går in på "detaljerna". Man bör därför först studera radoch kolumnsummorna (som finns längst ner eller till höger i tabellen) och avläsa
totaler och/eller deltotaler. Dessa redovisar läget och förändringen på ett
övergripande sätt. För att få en detaljsbeskrivning går man därefter in på enskilda
värden och relaterar dessa till aktuella totaler eller deltotaler.
En systematisk genomgång av tabellen bör därför bygga på någon form av stegvis
bearbetning av uppgifterna där informationsblock fogas till informationsblock.
Tyvärr är uppställningen i originaltabellen inte särskilt lämpad för att göra en
sådan stegvis bearbetning av materialet.
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TABELL 1

STUDIEFÖRBUNDENS CIRKELVERKSAMHET FÖRDELAD EFTER ARRANGEMANGSTYP OCH STUDIEFÖRBUND 1987/88
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ALTERNATIVFÖRSLAG:
Ett annat sätt att återge siffermaterialet är att redan på första raden redovisa
relevanta totaler och deltotaler. I detta fall kan det också vara motiverat att
uttrycka antalsstorheterna i andra måttenheter och att avrunda värdena. Det finns
knappast anledning till att som i det här fallet redovisa kolumntotaler som åttasiffriga tal med entais noggrannhet. Om man anger alla antalsvärden i 1000-tal
reducerar man sifferantalet i tabellen till ungefår hälften av det ursprungliga.
Genom att kombinera valet av nya måttenheter med en avrundning i "fjärde
siffran" reduceras antalet siffror ytterligare.
Nu går det inte att tillämpa principen med avrundning i fjärde siffran fullt ut
eftersom det finns en stor variation i tabellvärdena. I originaltabellen finns sålunda
värden som utgöres av ensiffriga heltal men också åttasiffriga heltal. Efter avrundningen och i de nya måttenheterna ("1000-antal") skulle ensiffriga heltal
omvandlas till tal med tre decimaler. Det går inte att i en och samma tabell ha tal
med tre decimaler vid sidan heltal av storleksordningen 10000.
I detta praktikfall finns i originaltabellen extremt små heltalsvärden för
arrangemangstypen "universitetscirklar". Där inte principen med avrundning i
fjärde siffran med fördel kan tillämpas används istället principen med avrundning
till en decimal (tabell 1 A och IB) respektive avrundning till två decimaler
(tabell 1 C). I senare fallet blir detaljeringsgraden större.
En alternativ tabellpresentation kan också bygga på en "hierarkisk" beskrivningsmodell (se figur 1) varvid siffermaterialet redovisas i en serie tabeller. En sådan
ansats kan naturligtvis också kombineras med någon form av avrundning och/eller
transformation till nya måttenheter. Fördelen med en hierarkisk beskrivningsmodell är att den på ett pedagogiskt sätt närmar sig statistikanvändaren och anvisar
vederbörande hur han/hon skall tillgodogöra sig tabellinformationen.
I alternativförslaget används en modell med tre nivåer som återges i tur och
ordning av tabellerna 1A, IB respektive 1C.
Tabell 1A innehåller uppgifter om parameterstorheten, de två observationssvariablerna och tidsvariabeln. Här informeras om totaler (deltotaler) i både
absoluta samt relativa termer. Av tabellen framgår att ökningar skett mellan
budgetåren vilka mest kommer till uttryck i antalet studietimmar (+ 2,1 %) och
minst i antalet arrangemang (+1,1 %).
I tabell 1 B görs ytterligare uppdelning av siffermaterialet med användning av
bakgrundsvariablerna kön, finansieringsform och arrangemangstyp. Det innebär att
man ökar antalet indelningsgrunder från fyra till sju. Tabell IB ger besked om att
de procentuella ökningstalen i tabell 1A (+ 1,1, + 1,2 och + 2,1) är förenade med
betydande både procentuella ökningar och minskningar om man betraktar samtliga
arrangemangstyper. Det totala antalet arrangemang ökar sålunda med 1,1 % men
för de tre arrangemangstyperna redovisas förändringstalen - 2,5 %, + 9,5 % och
- 41,1 %. Förändringstalen uppvisar också olikheter mellan könen och beroende
på finansieringsform.
6

TABELL 1A STUDIEFÖRBUNDENS CIRKELVERKSAMHET 1986/87
OCH 1987/88 UTTRYCKT I OLIKA AKTIVITETSMÅTT
(I 1000-TAL)

TABELL 1B STUDIEFÖRBUNDENS CIRKELVERKSAMHET 1986/87 OCH 1987/88 FÖRDELAD
EFTER ARRANGEMANGSTYP, KÖN OCH FINANSIERINGSFORM (I 1000-TAL).
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I tabellerna 1 A och 1 B förekommer tabellvärden med en decimals noggrannhet
Tabell 1 C har samma tabellstruktur som tabellerna 1 A och 1 B men här anges
de "inre" tabellvärdena med två decimalers noggrannhet. Den ökade detaljeringsgraden innebär att överblicken av materialet minskar men presentationen i
tabell 1 C är avgjort bättre än den i originaltabellen.
På första raden i tabell 1 C ges en sammanfattning på samma sätt som i tabell 1 A.
Information i tabell IB återfinns i tabellsektionernas deltotaler som åtskiljs med
vågräta linjer. De procentuella ökningningarna av antalet "arrangemang", "deltagare" och "studietimmar" - som enligt tidigare redovisning är 1,1,1,2 respek-tive
2,1 % - anges på första och sista raderna i de tre sista kolumnerna i tabell 1C. g".
Hur motsvarande förändringstal är för olika arrangemangstyper framgår av deltotalerna i respektive kolumn. Hur samma ökning fördelar sig på olika studieförbund framgår av den nedersta tabellarean. Bakom den procentuella ökningen
av antalet "arrangemang" (1,1 %) finns en sålunda en stor variation mellan
förändringstalen för olika studieförbund. Förändringstalet är högst för SISU
(47,1 %) och lägst för TBV (- 8,9 %).
Figur 1 Hierarkisk beskrivningsmodell vid alternativpresentationen
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TABELL 1C STUDIEFÖRBUNDENS CIRKELVERKSAMHET 1 9 8 6 / 8 7 OCH 1 9 8 7 / 8 8

(I 1000-TAL)
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PRAKTIKFALL 2: "UTSLÄPP TILL LUFT 1985 OCH 1980 AV SO 2 ".
Originaltabellen innehåller siffror som belyser svaveldioxidutsläpp till luften
från olika källor. Uppgiftsmaterialet redovisar förhållanden för kommungrupper varvid kommunerna grupperats i fyra klasser efter omfattningen av
utsläpp. Kommungrupp 1-10 omfattar de kommuner som utgör de tio största
utsläppskällorna vilket i praktiken innebär alla storstäderna och vissa
industriorter. Kommungrupp 11-20 omfattar de tio näst största utsläppskommunerna osv. I tabellen finns utsläppen angivna för respektive
kommungrupp både i absolut storlek (ton) och i relativ andel av det totala
utsläppet. Utsläppens storlek redovisas för åren 1980 och 1985.
Tabellen ger knappast statistikanvändaren en uttömmande beskrivning! En
sådan bör ta fasta på att av belysa utvecklingen under den aktuella
femårsperioden. Det kan uppnås genom att man på basis av redovisade
utsläppsmängder för de två åren - 1980 och 1985 - räknar fram relevanta
förändringstal. I det här fallet torde förändringstalen vara mer intressanta än
nivåtalen.
Även fördelningen av utsläpp på olika "orsaker" som processer och bränsleslag torde vara av intresse i sammanhanget. Den procentuella redovisning
som finns i originaltabellen ger bara information om det totala utsläppets
fördelning på olika kommungrupper.
Även om statistikuppgifterna avser en totalinventering måste man utgå från
att materialet kan vara behäftat med betydande osäkerhet - främst till följd
av stora mätproblem. Dessa sammanhänger främst med svårigheten att mäta
utsläppen med någon större exakthet från alla förekommande stora och små
utsläppskällor. För att inte skapa en överdriven tro på exaktheten i
redovisade värden bör siffrorna avrundas. Frågan om hur avrundningen skall
göras är inte på förhand given och kan förvisso diskuteras. Det torde dock
vara på sin plats att avrunda i överkant snarare än för litet.
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TABELL 2

UTSLÄPP TILL LUFT 1985 OCH 1980 AV SO2 FRÄN OLIKA UTSLÄPPSKÄLLOR FÖRDELADE PÅ GRUPPER AV KOMMUNER EFTER DERAS
TOTALA UTSLÄPPSMÄNGDER ENLIGT TABELL 2. TON 1 OCH PROCENT
Emissions to air 1985 and 1980 of SO2 from different sources of emission by groups of municipalities, see table
2. Tons! and per cent.
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1) Uppgifterna avrundade till 50 ton.
2) Utsläppsmängderna angivna exklusive statistisk differens.

ALTERNATIVFÖRSLAG:
För att underlätta informationsupptagningen för användaren bör man i detta
fall ange utsläppen i en annan måttenhet förslagsvis "tusentals ton" (tton).
Dessutom bör man genom kolumnförskjutning av siffrorna förbättra
överskådligheten. Att göra denna förskjutning innebär att man bryter upp ett
enahanda mönster -i detta fall bestående av siffror - i delmönster som
inbördes uppvisar likheter. De siffror man önskar sammanföra läggs då vid
ett och samma kolumnsteg. Tekniken innebär sålunda en selektering av
siffermaterialet.
Om man studerar den första tabellraden i övre-vänstra tabellen finner man
att den innehåller dels deltotaler för utsläppen från en viss kommungrupp,
dels utsläppstotalen för samtliga kommuner. Det sistnämnda värdet är 278
tton, varav tabellen i "första kolumnsteget" redovisar 162 tton som faller på
förbränning, 91 tton på processer och 25 tton på samfärdsel. Av tabellens
"andra kolumnsteg" framgår att av förbränningens bidrag på 162 tton härrör
123 tton från eldningsolja, 29 tton från kol och 10 tton från övriga
bränsleslag. För de olika kommungrupperna kan göras liknande beskrivningar av läget 1985.
I den undre-vänstra tabellen belyses samma förhållanden som i den övrevänstra tabellen fast i procentuella termer. Olikheterna i materialet framträder
då ännu tydligare. Som exempel kan nämnas att i kommungruppen "Övriga"
svarar samfärdseln för 15 % av utsläppen medan i kommungruppen "11-20"
endast 5 % faller på samfärdseln.
Eftersom materialet belyser en pågående utveckling bör det vara av stort
intresse att göra direkta tidsjämförelser det aktuella året och ett basår. I den
övre-högra tabellen finns relevanta förändringstal dels för olika
kommungrupper, dels för samtliga kommuner. Härav framgår klart att
utsläppen totalt sett har minskat med 205 tton, varvid förbränning och
processer minskat utsläppen med 213 (155+58) tton medan samfärdsel ökat
utsläppen med 8 tton.
Av tabellen framgår också för olika utsläppskällor kommungruppernas bidrag
till minskningen eller ökningen av utsläpp. Av minskningen på 58 tton för
processer kommer det största bidraget från kommungrupp "1-10" (34 tton)
och det minsta bidraget från "Övriga" (4 tton).
Den undre-högra tabellen ger för varje "utsläppskälla" bidraget från olika
kommungrupper uttryckt i procent. Här framgår klart att "bidragsprocenten" för kommungrupperna varierar kraftigt allt efter typ av
utsläppskälla. Information om detta förhållande görs inte tydligt i
originaltabellen eftersom den redovisar de absoluta värden för utsläppen.
12

TABELL 2 A
UTSLÄPP TILL LUFT 1985 OCH 1980 AV S0 2 FRÄN OLIKA UTSLÄPPSKÄLLOR FÖRDELADE PÅ GRUPPER AV KOMMUNER EFTER
TOTALA UTSLÄPPSMÄNGDER ENLIGT TABELL 2.
TUSENTALS TON (TTON) OCH PROCENT (%).

13

PRAKTIKFALL 3: "KOMMUNALA DRIFTSUTGIFTER FÖR KULTUR"

I originaltabellen redovisas kommunala driftkostnader för kulturen 1986 efter
s.k H-regioner. Vid närmare studium av tabellen framgår att materialet i
själva verket redovisar driftkostnader efter ett flertal indelningsgrunder.
Exempel härpå utgör regional indelning (i H-regioner), kostnadsklasser samt
stöd- och aktivitetsformer.
Tabellmaterialet redovisas på mångahanda sätt både i absoluta och i
procentuella termer. Det innebär att driftkostnaderna är angivna i varierande
måttenheter. Som materialet här redovisas är inte helt enkelt att avgöra när
en "informationsbit" börjar och en annan slutar.
Efter viss möda får man rätsida på vad tabellen egentligen innehåller. Som
statistikproducent måste man dock sträva efter att underlätta informationsupptagningen för tabelläsaren. Det innebär att man måste vara självkritisk till
utformningen av såväl tabellram som tabellinnehåll. Man bör lägga flera
aspekter på redovisningen och ha ambitionen att göra ett så gott val som
möjligt bland de till buds stående alternativen. Det bör alltså klart framgå
vilka storheter som finns bakom redovisade värden.
En annan åtgärd som underlättar läsandet är "uppspaltningen" av innehållet
i den ursprungliga tabellen. Härmed menas att man skapar deltabeller som
var och en återger "informationsbitar" ur materialet. Informationsbitarna kan
avgränsas genom att man tillskapar fria areor (eller drar gränslinjer).
Sammanlänkningen av de olika informationsbitarna sker med hjälp av totaler
och deltotaler.

14

TABELL 3 Kommunala driftkostnader för kultur 1986 efter H -region
Municipal current costs for culture 1986 by H-region
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ALTERNATIVFÖRSLAG:
För att lättare överblicka vad olika siffervärden uttrycker bör införas en
speciell måttenhetskolumn. En sådan är särskilt påkallad i ett fall som detta
med många varierande måttenheter. För ett talvärde anges den relevanta
måttenheten med hjälp av "enhets"-kolumnen. Samma måttenhet gäller sedan
för alla talvärden till dess det dyker upp en ny måttenhet i "enhets "kolumnen.
Olika informationsbitar åtskiljs i och med övergången från en måttenhet till
en annan. Den följande redovisningen bygger på fem informationsbitar som
åtskiljs med heldragna eller streckade linjer.
Den första deltabellen avser presentation av fördelningen av kommuner på
olika kostnadsklasser. Måttenheten är kr per invånare och redovisningen
avser 284 kommuner. Det innebär att om man summerar över alla
kostnadsklasser kommer man fram till totalantalet för kommuner i respektive
H-region.
Den andra deltabellen avser driftkostnader per capita - kr per invånare och
i procent av samtliga driftkostnader för kultur. Det är tveksamt om man från
denna information får en korrekt uppfattning om den regionala kulturverksamhetens omfattning.
Den tredje deltabellen torde ur informationssynpunkt vara den som der
läsaren mest information. Den måttenhet som används är miljoner kronor.
Driftkostnader för kultur uppdelas här på dels kommunal regi, dels stöd till
kulturverksamhet. Olika aktiviteter under de olika stödformerna belyses
också.
Den fjärde deltabellen återger samma uppgiftsmaterial som i tredje
deltabellen men uttryckt i procent.
Den femte deltabellen slutligen redovisar läget för samtliga kommuner med
användning av alla måttenheterna. Denna tabelldel är väsentlig eftersom
man här har en "riksnorm" mot vilken man kan göra jämförelser i de olika
H-regionerna.
Genom kolumnförskjutning av vissa delar av materialet blir tabellen
överskådlig och lättläst! Enkla summeringar av kolumnvärden klargör
sambandet mellan helheten och delarna.
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TABELL 3 A

Kommunala d r i f t k o s t n a d e r för k u l t u r 1986
e f t e r H-region
H-region
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PRAKTIKFALL 4: "SKATTNING AV HUSHÅLLENS BILINNEHAV".
I originaltabellen finns dels skattningar av totala antalet hushåll med
bilinnehav, dels skattningar av relativa antalet hushåll som äger respektive
ej äger bil i oktober 1988. Materialet har grupperats i fem åldersklasser efter
huvudmannens ålder.
Dessutom anges för båda skattningarna osäkerhetstal som är lika med två
gånger skattningens medelfel (=standardavvikelsen). Osäkerhetstalet
motsvarar ungefär konfidensintervallets halva längd vid 95 %-iga konfidensintervall. I originaltabellen anges osäkerhetstalen med siffra inom parentes.
Estimaten av totalantalet hushåll med bil i olika åldersaklasser återges i
originaltabellen med en noggrannhet av hundratal. Skattningarna av
procentandelen med bil i olika åldersklasser är givna med en decimal.
Presentation av skattningar rörande antal och procentandelar sida vid sida
kan ibland vara att föredra. Däremot ger den samtidiga presentationen av
osäkerhetstal för båda skattningarna inte särskilt mycket mer information till
användaren.
Det finns anledning att här ställa frågan om man bör skärpa avrundningen
eller ej. För skattningen av totalantalet hushåll med bilinnehav gäller ju att
osäkerhetstalen för huvudkategorierna "Äger bil" respektive "Äger ej bil" är
femsiffriga tal; medan för underkategorierna gäller både fyra- och
femsiffriga tal.
Det innebär (att med hög grad av trovärdighet) de sanna värdena ligger i ett
intervall vars längd bestäms av osäkerhetstalen (ett fyra- eller femsiffrigt tal).
Samtidigt är konfidensintervallets ändpunkter givna av just punktestimatet
± osäkerhetstalet. Punktestimatet varierar mellan som lägst ett fyrsiffrigt tal
och som högst ett sjusiffrigt tal.
Det sanna värdet bedöms härvid ligga inom ett möjligt variationsområde vars
längd är lika med dubbla osäkerhetstalet. Om osäkerhetstalet ökar till följd
av ökat medelfel hos skattningen bör detta också logiskt leda till till att det
avrundningsintervallet görs större dvs. att avrundningen blir kraftigare.
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TABELL 4

SKATTNING AV HUSHÅLLENS BILINNEHAV I OKTOBER 1988 MED FÖRDELNING EFTER ANTAL ÄGDA BILAR.
UPPDELNING EFTER HUVUDMANNENS ÅLDER.
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Siffrorna inom parentes utgör osäkerhetstalet.Det intervall som bildas om osäkerhetstalet dras
ifrån respektive läggs till skattningen innehåller det riktiga populationsvärdet med ca 95
procents säkerhet, om de systematiska felen kan försummas.
övriga definitioner för denna tabell framgår av kommentarerna i avsnitt 3.1.

ALTERNATIVFÖRSLAG:
I alternativförslaget redovisas uppskattningar av totalantal och procenttal i
två separata tabeller. I tabell 4 A finns uppskattningar av antalet hushåll som
äger respektive ej äger bil i olika åldersklasser och i tabell 4 B återges
motsvarande uppskattningar av procenttalen. Med hjälp av kolumnförskjutning har delar av siffermaterialet "sidoställts" åt höger.
Totalvärdena redovisas på första raden i varje tabell. I ena fallet avser
uppgifterna heltal och i andra fallet procenttal (summan är 100). I
alternativförslaget har avrundning använts med en annan princip än den
tidigare praktiserade avrundningen "i fjärde siffran".
Utgångspunkten för formulering av en princip vid statistisk inferens
(slutledning från urval till population) är att storleken av osäkerhetstalet
bestämmer avrundningsformerna både för punktestimatet och för osäkerhetstalet självt.
Den avrundningsprincip som här används bygger på att längden av avrundningsintervallet får vara högst 10 % av osäkerhetstalets storlek.1 För
siffervärden som alla leder till samma avrundningsvärde är avrundningsintervallets längd lika med skillnaden mellan största och minsta värdet.
I stora siffermaterial uppkommer inget systematiskt fel genom att
avrundningsprincipen verkar slumpmässigt över intervallen. Avrundningsförfarandet är därför ur statistisk meodologisk synvinkel tillfredsställande.
I alternativförslaget fungerar 10 %: s-regeln som en variabel avrundningsregel avhängig osäkerhetstalets storlek :
A. Vid uppskattningar av absoluta antalet hushåll med bilinnehav:

1

Det innebär att om osäkerhetstalets storlek är 100 får längden hos
avrundningsintervallet vara högst 10; alla värden i intervallet x-5, x+5
avrundas då med x.
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TABELL 4 A

UPPSKATTNING AV HUSHÅLLENS BILINNEHAV I OKTOBER 1988.

UPPDELNING EFTER HUVUDMANNENS ÅLDER.
PUNKT- OCH INTERVALLSKATTNINGAR AV ANTAL:
(i 1000-tal)
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Avrundningsintervallets längd är i ovannämda fall Al - A5 lika med 5, 10, 100
respektive 1000.1 fall A 4. - då osäkerhetstalet ligger i intervallet 1000 - 9999 - kommer
därför relationen mellan längden av avrundningsintervallet och osäkerhetstalets storlek
att ligga i intervallet 100/9999 -100/1000 dvs. mellan 0,01 och 0,1 vilket väl tillgodoser
det 10 %.s krav som uppställts för avrundningen.
B. Vid skattningar av procentuella andelar med bilinnehav:
Det man här känner för är en avrundning av alla procenttal till heltalsvärden. Men 10%s regeln omöjliggör detta. Avrundningsintervallets längd vid avrundning av alla
procenttal till heltalsvärden skulle i så fall bli lika med 1; men bland osäkerhetstalen
finns inget som är 10 eller däröver. Avrundning av decimal värdena rekommenderas
därför ej i detta fall !
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TABELL 4 B UPPSKATTNING AV HUSHÅLLENS BILINNEHAV I OKTOBER 1988.
UPPDELNING EFTER HUVUDMANNENS ÅLDER.
PUNKT- OCH INTERVALLSKATTNINGAR AV PROCENTTAL:
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PRAKTIKFALL 5: "INKOMSTTAGARE FÖRDELADE
STATLIGT TAXERAD INKOMST OCH ÅLDER".

EFTER

I originaltabellen återges den s.k. "inkomstfördelningen" eller mer korrekt
uttryckt inkomsttagarna fördelade efter statligt taxerad imkomst och ålder.
Tabellen innehåller information om drygt 6,5 miljoner individer uppdelad
efter 12 åldersklasser och 22 inkomstintervall. För varje åldersklass anges
den häremot svarande medelinkomsten (i tusentals kronor) inklusive och
exklusive "O-taxerade" personer. I varje inkomstintervall anges antalet
inkomsttagare och summan av dessa personers taxerade inkomster.
Tabellens "kärna" innehåller sifferuppgifter om intressevariabeln inkomst för
skilda redovisningsgrupper bestämda av bakgrundsvariabeln ålder. Såväl
intresse- som bakgrundsvariabeln är klassindelad. Tabellen beskriver utförligt
inkomstförhållanden hos den svenska befolkningen men är tabellinnehållet
utformat för att man skall kunna göra jämförelser mellan olika ålders- och
inkomstklasser? Man kan också ställa frågan om det erfordras en så hög
exakthet att man anger inkomsterna med 7, 8 eller 9 siffrors noggrannhet
(kolumnen längst till höger)? Kan man göra det troligt att tillförlitligheten
är av en sådan art att en dylik noggrannhet är motiverad?
Siffermaterialet presenteras i form av 22 inkomstintervall medan
läroböckerna i statistik förordar en övre gräns på 10-15 klasser. Det man
vinner i detaljeringsgrad med fler klasser förlorar man å andra sidan i
överskådlighet. Framställningen skulle nog i detta fall vinna på att man
minskar antalet klasser.
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Tabell 5

1)
INKOMSTTAGARNA FÖRDELADE EFTER STATLIGT TAXERAD INKOMST OCH ÅLDER. ANTAL INKOMSTTAGARE.
INKOMSTÅR 1984. BEFOLKNINGEN 1983-11-01
INCOME-EARNERS BY NATIONAL ASSESSED INCOME AND AGE. NUMBER OF INCOME-EARNERS.
INCOME YEAR 1984. POPULATION 1983-11-01

HELA RIKET
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1) STATLIGT TAXERAD INKOMST = SAMMANRÄKNAD INKOMST MINUS UNDERSKOTT I FÖRVÄRVSKÄLLA, ÖVRIGA ALLMÄNNA AVDRAG OCH FÖRLUSTAVDRAG.

ALTERNATIVFÖRSLAG:
Ur pedagogisk synvinkel är det en fördel att redan i första tabellraden ge
information om deltotaler och total ("antalet taxerade i olika åldersklasser"
respektive ("antalet taxerade totalt sett"). Alla värden i tabellens kärna
redovisas med rak stil medan värdena i rad- och kolumnmarginaler återges
med kursiv stil. Om man bortser från värdena i översta marginalraden (som
representerar antalsvärden) uttrycker övriga värden ett statistiskt sammanfattande mått i form av medeltal och procenttal.
Antalet åldersklasser har i alternativförslaget reducerats från 22 till 12.
Komprimeringen av tabellmaterialet verkar inte ge några större "informationsförluster". Närmast under tabellkärnan med en omgivande ram av fetstil
redovisas medelinkomsten för inkomsttagare i olika åldersklasser .
Alternativförslaget redovisar i rad- och kolumnmarginalerna uppgifter om
den för varje åldersklass och inkomstintervall svarande "procentuella andelen
av inkomsttagare" respektive "procentuella andelen av totalinkomsten".
Procenttalen i de båda högra kolumnmarginalerna - "andel av inkomsttagarna" och "andel av totalinkomsten" - beräknas via de i originaltabellen
givna deltotalerna och totalen. Beräkningarna för de olika inkomstintervallen
kan göras direkt eftersom aktuella summor redan finns framtagna.
Beräkningen av värden i de båda nedre radmarginalerna tillgår på följande
sätt: Procentalen för "andel av inkomsttagare" beräknas via de i
originaltabellen givna deltotalerna och totalen. Procenttalen för "andel av
totalinkomsten" erhålls genom att antalet inkomsttagare i en viss åldersklass
multipliceras med medelinkomsten i samma klass och sedan divideras denna
produkt med totalinkomsten för alla inkomsttagare.
Om man ackumulerar procenttalen i den högra kolumnmarginalen kan man
framställa en s.k. Lorenz inkomst-kurva. Med hjälp av denna kan man
uttrycka förekommande grad av ojämnlikhet med avseende på inkomsten i
det kollektiv som studeras. Om den framtagna "kurvan" är linjär finns ingen
ojämnlikhet; om kurvan däremot är kraftigt böjd existerar däremot hög grad
av ojämnlikhet.
På samma sätt kan man beräkna ackummulerade procenttal utifrån radmarginalerna längst ned i tabellen. Dessa kan användas för att upprita en
Lorenz ålders-inkomst-kurva. En sådan kan användas för att studera hur en
förekommande inkomstojämnlikhet är relaterad till åldersvariabeln.
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TABELL 5 A

HELA RIKET

INKOMSTTAGARNA FÖRDELADE EFTER STATLIGT TAXERAD INKOMST OCH ÅLDER. ANTAL INKOMSTTAGARE.
INKOMSTÅR 1984. BEFOKNINGEN 1983-11-01.
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PRAKTIKFALL 6: "EXPORTENKÄTEN I OKTOBER 1988".
Originaltabellen ger årliga eller halvårsvisa exportvärden i miljoner kr för
åren 1987,1988 och 1989. Tabellvärden utgöres av faktiskt observerade
värden, prognosticerade värden och blandformer av nu nämnda typer.
Allt material bygger på den s.k. exportenkäten i oktober 1988. I två
avslutande kolumner redovisas årsvisa procenttal för exportens förändring
baserade dels på faktiskt observerade värden, dels på prognosticerade värden.
Exportvärdena för helåret 1987 är helt och hållet faktiskt observerade
värden. Exportvärdena för år 1988 utgöres till en del av faktiskt observerade
värden (första halvåret) och till en annan del av prognosvärden (andra
halvåret). Exportvärdena för de båda halvåren respektive helåret 1989
baseras baseras helt och hållet på prognosvärden.
Eftersom tabellvärdena skiljer sig väsentligt åt i sina grundvalar (inte minst
ur mätsynpunkt) tar man en stor risk om man utan vidare presenterar siffror
med olika "dignitet" vid sidan av varandra i tabellen. Då man en gång börjat
instudera statistiktabellen är det lätt att glömma att tabellrubrikerna talar om
väsentligt olika saker.
Utan linjeavgränsningar är det dessutom nästan omöjligt att hålla reda på
vilka siffror som hör till olika år. Tabellstrukturen i övrigt är väl inte så
mycket att säga om annat än att det borde ha varit möjligt att uppnå en
större variation i text- och siffermaterialet.
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Tabell 6
Exportenkäten I oktober 1988
Export 1987, 1988 och 1989. Uppräknade värden till ulrikeshandelsstatistikens nivå
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1) Enligt utrikeshandelsstatistiken, SCB.
2) Jämförelserna (rån 1987 till 1988 är mycket osäkra p g a don nyn tullnomenklnturen fr o m i år.
3) Prognoser enligt konjunkturinstitutet.

ALTERNATIVFÖRSLAG:
Alternativförslaget tar fasta på ett tydligare återgivande av tidsfaktorn och
en bättre avgränsning mellan observerade och prognosticerade värden. Med
olika stilsorter kan man sålunda åtskilja olika kategorier av värden.
Observerade värden har sålunda markerats med fetstil, prognosticerade
värden med kursiv stil och procentuella värden med dubbel skuggad stil. De
tre kategorierna av värden har också åtskiljts genom linjeavgränsning i
tabellen.
Två principer har använts vid avrundningen : observerade värden har
avrundats i fjärde siffran och prognosticerade värden till närmaste 100-talet
miljoner. Behovet av avrundning torde vara störst för prognosticerade väredn
eftersom dessa ej grundas på objektiv mätning eller observation utan är
resultatet av en kvalificerad gissning.
Att uppdela tabellen i tre delar ("Utfall", "Prognos", "Procentuell förändring") med egna särdrag tycks vara en bra lösning i detta fall. Om man
närmare studerar innehållet i "andra deltabellen" - dvs. prognosticerade
värden för alla industriprodukter exklusive fartyg - finner man dock att
halvårsvärden blandas med helårsvärden i de fem kolumnerna. Det bästa
vore att antingen ha enbart halvårsvärden eller enbart helårsvärden vilket
skulle underlätta tidsjämförelserna. Nu är både halvårs- och helårsjämförelser
intressanta att studera över tiden och kompromissen blir en tabell
innehållande både halvårs- och helårsvärden.
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Tabell 6 A
Exportenkäten i oktober 1988
Export 1987, 1988 och 1989. Uppräknade värden till utrikeshandelsstatistikens nivå

31
1) Enligt utrikeshandelsstatistiken
2) Jämförelserna från 1987 till 1988 är mycket osäkra p g a den nya nomenklaturen fr o m i år
3) Prognoser enligt konjunkturinstitutet

PRAKTIKFALL 7: "SVERIGES DIREKTA SJÖFART".

Siffermaterialet belyser de svenska och utländska lastfartygens transportarbete i sjötrafiken mellan Sverige och utlandet med angivande av antal
fartyg och fartygens dräktighet ("tonnage"). Indelningsgrunder är tid
(observationsperiod) och fartygens destination (ankomna eller avgångna),
laststatus (lastförande eller ej lastförande) samt nationalitet (svenska eller
utländska).
Tidsfaktorn och fartygens nationalitet återges med olika rader och övriga
indelningsgrunder med olika kolumner.
Enformigheten i siffermaterialet och i tabellrubrikerna gör förmodligen
tabelläsandet till en dyster upplevelse! Såväl siffror som vidhängande text
är klädda i samma bleka "uniform".
Ett sätt att göra siffermaterialet mer intressant är att skapa en serie
"sammanhängande" tabeller istället för en enda tabell.
Att man redovisar tidsfaktorn horisontellt och inte vertikalt är en
omständighet som bör kommenteras. Det naturliga är ju att man tänker sig
en tidsaxel på vilken äldre tid är åt vänster och nyare tid åt höger. Därför är
en "kolumnindelning" av tiden (som visas i det följande alternativförslaget)
kanske mer naturlig.
För att avskilja olika delar av materialet borde någon form av avgränsning
med linjer använts. Eftersom materialet presenteras så kompakt blir
tabelläsandet särskilt ansträngande eftersom man måste fara fram och åter
med blicken mellan aktuella delar av materialet och de anvisningar som
finns i tabelluppställningen. Ett statistiskt material som presenteras i
tabellform bör framläggas på ett sätt så att materialet är mer direkt
klargörande för statistikanvändaren än vad som nu är fallet i originaltabellen.
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Tabell 7

SVERIGES DIREKTA SJOFART PÅ UTRIKES ORTER
Uppgifterna omfattar fartyg med en bruttodräktighet om 75 och däröver
Navigation between Sweden and Foreign Countries: Direct Voyages
Cover vessels with a gross tonnage of 75 and over
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ALTERNATIVFÖRSLAG:
I alternativförslaget har gjorts en total omredigering av såväl innehållet som
strukturen i originaltabellen. Av figur 2 framgår den hierarkiska modell som
tillämpas i detta fall.
Tidsdimensionen återges genom olika kolumner istället för med rader. På
den första redovisningsnivån återges materialet totalt sett uppdelat efter
indelningsgrunden destination. Transportarbetet uttrycks i detta fall genom
antalet fartyg och fartygens dräktighet. Antalet fartyg har markerats med stor
kursiv fetstil och dräktigheten med stor fetstil. Tabell 7 A återger sålunda
totala antalet ankomna respektive avgångna fartyg under de tre månaderna
1988 samt för de tre första kvartalen 1987 och 1988.
Tabell 7 B ger allt det som finns i tabell 7 A men speglar sjöfarten utifrån
ytterligare en indelningsgrund, nämligen laststatus - lastförande eller ej
lastförande. En jämförelse mellan tabell 7 A och 7 B ger vid handen att
ytterligare en indelningsgrund ökar antalet siffror från 20 till 60! Tabell 7 B
kan ses som en direkt påbyggnad av tabell 7 A där tillägg där gjorts för
nyssnämnda indelningsgrunds. Genom att de två tabellerna har en
"gemensam nämnare" blir övergången från ena tabellen till den andra enklare
och därmed lättare att förstå.

Figur 2 Hierarkisk beskrivningsmodell vid altrnativpresentationen
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TABELL 7 A

SVERIGES DIREKTA SJÖFART PÅ UTRIKES ORTER
Redovisning efter indelningsgrunderna: tidsperiod, antal fartyg (ankomna resp.
avgångna), dräktighet ("tonnage")

TABELL 7 B

SVERIGES DIREKTA SJÖFART PÅ UTRIKES ORTER
Redovisning efter indelningsgrunderna: antal fartyg (ankomna resp. angångna),
tidsperiod, dräktighet ("tonnage") och laststatus
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I tabell 7 C delas materialet upp ytterligare på en redovisningsnivå där
destinationen finns med som indelningsgrund. Antalet siffror är med
ytterligare en indelningsgrund uppe i 200 och är därmed i nivå med
originaltabellens redovisning. Ur läsbarhetssynpunkt torde dock
alternativförslaget vara överlägset originaltabellen!
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TABELL 7 C

SVERIGES DIREKTA SJÖFART PÅ UTRIKES ORTER
Alla indelningsgrunder
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PRAKTIKFALL 8: "PERSONER SOM DÖMTS TILL GRÖVRE BROTT"

Siffermaterialet redovisas uppdelat efter indelningsgrunderna brottsrubricering och påföljd. För varje indelningsgrund finns ett antal kategorier
och för varje kategori ett större antal underkategorier. Det medför att
redovisningen blir mycket svåröverskådlig och svår att få grepp om.
Materialet belyser egentligen två frågeställningar: Vilka är påföljderna och
hur fördelar sig dessa vid given brottsrubricering och hur är fördelningen på
brottsrubricering vid given påföljd?
Som materialet här presenteras kan ingen av dessa frågor direkt besvaras och
vidare bearbetning av materialet är nödvändig. Det förutsätter också
skapandet av en annorlunda tabellstruktur innebärande en omvandling av
absoluta tal till relativtal eller procenttal. Tabellstrukturen underlättar ej
heller möjligheterna att jämföra värden i olika tabellceller eller att relatera
sådana värden till deltotaler och totaler. Siffrorna i de olika cellerna kommer
därför mer eller mindre att hänga i luften.
Särskilt svårgenomtränglig är användningen av radförskjutning i den förklarande texten. Konsekvensen blir att det uppstår osäkerhet hos läsaren om
vilka siffror som kan summeras till deltotaler och totaler och vilka som kan
betraktas som redan "en gång summerade".
Uppbyggnaden av tabellstrukturen är onödigt komplicerad. En större uppspaltning av materialet är nog att rekommendera till priset av en ökning av
tabellarean. Det leder också fram till frågan om det inte skulle vara mer
meningsfullt och givande för statistikanvändaren att presentera materialet i
ett flertal tabeller som vilar på en hierarkisk grund.
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TABELL 8

PERSONER SOM DÖMTS FOR GRÖVRE BROTT ELLER TILL SLUTEN PSYKIAKTRISK VÄRD, ELLER VÄRD I SPECIALSJUKHUS,
EFTER HUVUDBR0TT OCH HUVUOPÄFÖLJO, 1985.
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ALTERNATIVFÖRSLAG:
I det här fallet följer de föreslagna förändringarna tvä huvudlinjer, skapande
av en serie tabeller med väl avgränsade "informationsbitar" och en större
uppspaltning av siffermaterialet genom bildandet av "fria" tabellareor.
Tabellerna 8. LA och 8.1.B sammanfattar originaltabellens innehåll.
Indelningsgrunderna brottsrubricering och påföljd har uppdelats på
kategorierna "brott mot brottsbalken" och "brott mot andra lagar" respektive
"fängelse", "villkorlig dom" och "annan påföljd". För varje kategori av
påföljd redovisas det totala antalet brott uppdelade på olika kategorier av
brottsrubricering. På samma sätt återges för varje kategori av
brottsrubricering det totala antalet brott uppdelade på olika kategorier av
påföljder. Antalet brott kommer därför för en given kategorikombination att
var samma i båda tabellerna. Skillnaderna mellan tabellerna sammanhänger
med att procenttalen blir helt olika och bestäms av om man ser
frekvensfördelningen horisontellt eller vertikalt. Den gråtoning som finns i
i sista raden till Tabell 8. LA anger att frekvensfördelningen skall ses
vertikalt. I Tabell 8. LA finns gråtoningen i de båda kolumnerna längst till
höger vilket innebär att frekvensfördelningen skall ses horisontellt.
Tabell 8. LA redovisar hur en given påföljd (fängelse, villkorlig dom och
annan påföljd) procentuellt fördelar sig på olika brottsrubricering (brott mot
brottsbalken respektive brott mot andra lagar). Här framgår klart att det finns
stora olikheter mellan påföljdenia vad gäller procenttalen. Påföljden fängelse
är något mer frekvent vid brott mot brottsbalken än vid brott mot andra
lagar. Däremot är påföljderna villkorlig dom och annan påföljd till
övervägande delen betingade av brott mot brottsbalken (i cirka 9 fall av 10
respektive 4 fall av 5).
Tabell 8.1.B anger hur en given brottsrubricering procentuellt fördelar sig på
olika påföljder. Det framgår att procenttalen för påföljder är väsentligt olika
vid brott mot brottsbalken och brott mot andra lagar. Vid brott mot
brottsbalken utdöms fängelse i cirka 3 fall av 10 medan vid brott mot andra
lagar i nästan 7 fall av 10.
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PERSONER SOM DÖMTS FÖR GRÖVRE BROTT ELLER TILL VÅRD 1985 REDOVISNING EFTER HUVUDBROTT OCH PÅFÖLJD:
TABELL 8.1.A

TABELL 8.1.B
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TABELL 8.2.A
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TABELL 8.2.B
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TABELL 8.3.A
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Frågor om brottsrubriceringens procentuella fördelning vid en given påföljd
liksom fördelningen av påföljder vid given brottsrubricering kan beskrivas
mer utförligt. Det görs i tabellerna 8.2.A och 8.2.B. Tabellerna är uppbyggda
enligt samma principer som gäller för 8.1.A respektive 8.1.B men är mer
utförliga. Tabellerna 8.2.A och 8.2.B innehåller nio underkategorier vad
gäller brottsrubriceringen och tre underkategorier beträffande påföljden.
Deltotalerna finns i övre raden till varje material och i sista raden med
gråtoning återfinns totalerna.
Tabell 8.3.A har en tabellstruktur som ligger nära beskrivningen i tabellerna
8.2.A och 8.2.B. men den har en högre detaljeringsgrad - i nivå med
originaltabellen 8. Det tycks som om den högre detaljeringsgraden snarare
försvårar än underlättar en slutledning från tabellen. En mer komprimerad
redovisning av materialet som visats i tabellerna 8.1.A-B och 8.2.A-B är
därför att föredra i detta fall.
Man lägger märke till att antalsvärden som förekommer på en viss tabellnivå
kan återfinnas på högre och lägre nivåer. Det är därför enkelt att gå från en
en viss tabellnivå och till en lägre eller högre tabellnivå. Detta förhållande
karakteriserar just den hierarkiska beskrivningsmodellen. Det just genomgångna praktikfallet visar också på att originaltabellens siffermaterial
omfattande en sida enligt alternativförslaget bör utvidgas till att omfatta fem
A4 sidor! Genom en uppdelning och uppspaltning av materialet vinner man
stora fördelar vad gäller läsbarheten och tillgängligheten.

46

SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER VID
TABELLPRESENTATION AV STATISTISKT MATERIAL

I de genomgångna praktikfallen har prövats olika vägar att via alternativa
presentationsformer återge ett tabellmaterial på ett nytt sätt som i många fall
bättre svarar mot statistikanvändarnas behov. Olika infallsvinklar har lagts
på presentationen från fall till fall.
De av praktikfallsgenomgången påkallade rekommendationerna har annan
karaktär och ett annat innehåll än de av Ehrenberg förespråkade sex
grundreglerna. En del av förklaringen kan givetvis ligga i valet av praktikfall
men det kan inte vara hela sanningen. Ehrenbergs "paradhäst" med genomsnittsberäkning tycks ha liten bärkraft vad kan bedömas utifrån de här
redovisade praktikfallen. Vissa allmänna rekommendationer som att skapa
fria areor mellan siffrorna och att samtidigt använda både diagram och
tabeller fmns inget att invända mot. En del av de här givna rekommendationerna blir ju med dagens ADB-teknik lätta att genomföra bl.a.
kolumnförskjutningar och fet(kursiv)stilsmarkeringar.
Det är anmärkningsvärt att vissa nya idéer som lanseras i praktikfallen om
bl.a. tillämpning av hierarkisk tabellstruktur och "upp-och-ner"-vändning av
sifferinnehållet i tabellerna - som tycks ha stor praktisk betydelse - inte
tidigare har kvalificerat sig för "regelboken".
Resultatet av praktikfallsgenomgången kan sammanfattas i följande
rekommendationer för tabellpresentation av statistik:

1 BELYS FÖRST HELHETEN OCH DÄREFTER DETALJERNA VAD
GÄLLER INFORMATIONSINNEHÅLLET ("BUDSKAPET") I
STATISTISKA DATA
För att underlätta "informationsöverföringen" bör man presentera kolumnsummorna ("deltotalerna") redan på första raden i tabellen och utmärka dessa
på speciellt sätt. Vid presentation av statistiska data uppmärksammas härmed
tabelläsaren omedelbart på väsentligheter i materialet.

2. ANVÄND FETSTIL I TABELLER FÖR ATT MARKERA DET SOM
BÖR FRAMHÄVAS.
Ett bra sätt att understryka det viktiga i en statistiktabell är att
fet(kursiv)stilsmarkera siffror som bör uppmärksammas. Vid belysning av
helheten gäller det i första hand att utmärka siffror som avspeglar totaler och
deltotaler. Fet(kursiv)stilsmarkeringar skapar också den nödvändiga visuella
variationen i siffermaterialet så att tabelläsandet ej blir enformigt.
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3. UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA ATT GÖRA AVRUNDNINGAR.
I ett par praktikfall ges exempel på användning av principen med
"avrundning i fjärde siffran". Denna princip i kombination med nya
måttenheter ger väsentligt färre siffror i tabellerna och ökar härigenom
läsarens möjligheterna att överblicka materialet. En svaghet är att principen
kräver att alla eller nästan alla siffervärden är av samma storleksordning
(t.ex. alla värden större än eller lika med fyrasiffriga heltal).
Vid urvalsmaterial där syftet är att uppställa konfidensintervall för en
parameter föreslås bruket av den i praktikfall 4 redovisade variabla
avrundningsprincipen. Den säger att avrundningens intervallängd får
uppgå till högst 10 % av osäkerhetstalet.

4. ANVÄND OM MÖJLIGT HIERARKISK BESKRIVNINGSMODELL SOM FÖRENKLAR ÖVERGÅNGEN OCH KLARGÖR
SAMBANDET MELLAN HELHETEN OCH DETALJERNA.
Med hjälp av en serie tabeller som bygger på hierarkiska beskrivningsmodeller kan man ofta på ett enkelt och överskådligt sätt "väva ihop" både
helheten och detaljerna i ett siffermaterial. Detta skall jämföras med en
presentation av samma material i en enda stor tabell. Den sammanhängande
tabellstrukturen befrämjar jämförelser med tidigare och följande tabellpresentationer. Ett pedagogiskt undervisningsmoment ingår såtillvida att den
hierarkiska beskrivningsmodellen söker hjälpa ovana tabelläsare att få ut
mesta möjliga från materialet.

5. GÖR TABELLEN MER ÖVERSKÅDLIG GENOM KOLUMNFÖRSKJUTNING AV VISSA TABELLSEKTIONER.
Med hjälp av kolumnförskjutning åt höger blir presentationen mer
överskådlig och man ser var de olika "informationsbitarna" börjar och slutar.
Det är ofta enkelt att göra summeringar av av tabellvärden till deltotaler eller
totaler i sammanhängande kolumner. I kombination med linje- och fetstilsmarkeringar innebär presentationssättet att man i själva verket gör
delbeskrivningar för en mindre del av materialet. Att bryta ned stora
sifferfält i för statistikanvändaren meningsfulla delområden är betydelsefullt
om kravet på effektiv informationsöverföringen skall tillgodoses.

6. SKAPA VISUELL VARIATION I TABELLEN GENOM ATT
LÄGGA IN FRIA AREOR.
Ett sätt att minska enformigheten vid tabellpresentationer är att arrangera
siffervärdena med lämpliga mellanrum. En tabellframställning som innehåller ett mindre antal siffror per area har större genomslag hos användarna
än en med många siffror per area.
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