INLEDNING
TILL

R & D report : research, methods, development / Statistics Sweden. – Stockholm :
Statistiska centralbyrån, 1988-2004. – Nr. 1988:1-2004:2.
Häri ingår Abstracts : sammanfattningar av metodrapporter från SCB med egen
numrering.

Föregångare:
Metodinformation : preliminär rapport från Statistiska centralbyrån. – Stockholm :
Statistiska centralbyrån. – 1984-1986. – Nr 1984:1-1986:8.
U/ADB / Statistics Sweden. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1986-1987. – Nr E24E26
R & D report : research, methods, development, U/STM / Statistics Sweden. – Stockholm :
Statistiska centralbyrån, 1987. – Nr 29-41.
Efterföljare:
Research and development : methodology reports from Statistics Sweden. – Stockholm :
Statistiska centralbyrån. – 2006-. – Nr 2006:1-.

R & D Report 1990:11. Rapport från DATI-projektets produktionsprov i
arbetskraftsundersökningarna augusti 1989 – januari 1990.
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2016.
urn:nbn:se:scb-1990-X101OP9011

Rapport från DATI-projektets produktionsprov
i arbetskraftsundersökningarna
augusti 1989 -januari 1990

SCB
R&D Report
Statistics Sweden
Research - Methods - Development
1990:11

Från trycket
Producent
Ansvarig utgivare
Förfrågningar

Oktober 1990
Statistiska centralbyrån, utvecklingsavdelningen
Åke Lönnqvist
Evert Blom, tel. 019-17 67 91

(c) 1990, Statistiska centralbyrån
ISSN 0283-8680
Printed in Sweden
SCB-Tryck, Örebro 1990 Miljövänligl papper

FÖRORD
Rapporten beskriver ett produktionsprov under tiden augusti 1989 -januari 1990 med
datorstödda intervjuer (DATI) i arbetskraftsundersökningen (AKU) vid Statistiska
centralbyrån (SCB). Provet är ett led i ett projektarbete inom SCB som syftar till
utveckling av ett generellt system för datorstödda insamlingsmetoder och implementering
av systemet i löpande drift för merparten av SCBs intervjuundersökningar.
Rapporten har utarbetats av en grupp bestående av Evert Blom (projektledare), Lars
Bergman, Karl-Erik Kristiansson, Anita Olofsson, Åke Pettersson, Margaretha Säfström
och Solveig Thudin.
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0.

SAMMANFATTNING

0.1

Syfte och uppläggning

Rapporten beskriver ett produktionsprov med datorstödda intervjuer (DATI) i SCBs
månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU) under tiden augusti 1989 till och med
januari 1990. Till vissa delar kom provet att gälla även februari månad. AKU genomförs i
huvudsak per telefon och är SCBs största intervjuundersökning med ett urval om cirka
18 000 personer per månad. AKU har effektiva och väl inarbetade produktionsrutiner.
Stora krav ställs därför på DATI-systemet för att det skall fungera lika bra. Resultaten av
undersökningen uppmärksammas också noga och förändringar som beror på ändrad
metodik i datainsamlingen, måste kunna särredovisas. Viktiga skattningar i sammanhanget är t ex antalet sysselsatta och antalet arbetslösa. Eftersom undersökningen är en
panelundersökning som också skattar flöden är det av intresse att uppskatta både bias och
den enskilda mätningens mätfel.
Huvudsyftet har varit att få underlag för en bedömning av om DA TT kan införas i löpande
AKU. Beslutssituationen har tolkats så, att DATI skall införas om inte produktionsprovet
visar någon väsentlig nackdel med metoden. Huvudaspekter vid bedömningen blir
kvalitet, ekonomi och driftsäkerhet.
AKU-urvalet delades i två delar, ett urval för intervju enligt DATI-metoden och ett urval
för intervju med papper och penna (PAPI). Under de sex månader som provet pågick
kom DATI-urvalet att omfatta cirka 19 000 personer och PAPI-urvalet cirka 89 000
personer.
Sammanlagt 49 intervjuare har utfört DATI-intervjuarna. Urvalet kan inte anses
slumpmässigt, men genom geografisk spridning och hänsynstagande till anställningstid
och levnadsålder har ambitionen varit att erhålla en så representativ bild som möjligt av
den samlade intervjuarkåren, som består av cirka 225 intervjuare (200 fältintervjuare och
25 i centrala telefongruppen). Utbildningen har bestått av en halv dags allmän ADB och
introduktion till datorn följt av individuella övningar och därefter en två dagars
specialkurs för DATI.
Provet utgör det avslutande steget i en serie försök. Syftet har varit att uppnå ett produktionssystem som kan sättas i drift för merparten av SCBs intervjuundersökningar.
System och programvara är i huvudsak egenutvecklade vid SCB. Ett generellt program i
fältdatorn (INT-programmet) sköter själva intervjun. En central dator i Örebro står
nattetid i kontakt med fältdatorerna och skickar intervjublanketter, urvalsuppgifter m m
samtidigt som svarsdata från genomförda intervjuer och meddelanden utväxlas. Särskilda
övervakningsprogram sköter processkontrollen, genererar produktionsstatistik och loggar
och styr det administrativa flödet av information och arbetsuppgifter. Intervjuarnas
datorer är skyddade i flera steg från obehörig åtkomst av data genom särskild säkerhetsprogramvara. Säkerhetslösningar och skyddsnivå har valts efter kontakt med Datainspektionen, som också följt försöksverksamheten på nära håll.
En viktig funktion av provet har varit att få klarlagt om systemet och programvaran
uppnått en sådan teknisk och funktionell nivå att det kan anses moget att sätta i reguljär
drift.
Fältintervjuarna har använt en bärbar dator av märket Toshiba 1200. Telefon gruppsintervjuarna har använt stationära datorer (IBM PS/2 mod 50).
Varje månad har ett antal återintervjuer gjorts med syfte att erhålla ett "sant" värde.
Urvalet för dessa var 1800 från DATI-urvalet och 1800 från PAPI-urvalet. Särskilt
utbildade intervjuare utförde återintervjuerna enligt metoden "fördröjd reconsiliering".
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För att få en fördjupad förståelse för DATI-processen ute på fältet genomfördes dessutom
observationer i fält, dels i samband med spårnings- och förberedelsearbetet, dels i
samband med intervjuerna. Sammanlagt observerades 18 intervjuare vid ett eller två
tillfällen.
En kostnadsjämförelse har också gjorts mellan gammal och ny teknik. Denna har krävt
information om bland annat intervjutid, spårningstid och bortfallsnivå samt i övrigt en
mängd detaljerad information om hur datainsamlingsprocessen fungerat för de båda
metoderna. Av särskild betydelse har varit att studera de moment som påverkas mest av
metodförändringen, dvs traditionell dataregistrering och granskning, som genom DATImetodiken upphör som separata produktionsmoment och integreras med intervjuarnas
arbete.
Av stor betydelse är storleken på den skattningsskillnad som kan observeras mellan DATI
och PAPI för centrala variabler. Vi har utgått från följande principiella synsätt:
DATI ger riktigare skattningar - - > Metoden införs, men länkningsförfarande måste
övervägas
PAPI ger riktigare skattningar - - > DATI kan inte införas förrän orsakerna klarlagts
och problemen åtgärdats
Provet har byggts in i ordinarie AKU-undersökning för att uppnå realistiska förhållanden, produktionskrav och tillräckligt stora urval. Ett prov med dessa förutsättningar
utanför den ordinarie undersökningen skulle inte varit ekonomiskt eller praktiskt
genomförbart.
En ny insamlingsmetodik kan inte införas utan intervjuarnas aktiva medverkan och stöd.
Provet har därför inkluderat enkätundersökningar med frågor om intervjuarnas attityder
till användningen av ADB i arbetet och deras erfarenheter av DATI-systemets olika
funktioner, bland annat genom ergonomiska frågor. Uppgifter från intervjuarna har också
samlats in genom löpande kontakter under provets gång.

0.2

Sammanfattande resultat

I detta kapitel redovisas mycket kortfattat de viktigaste resultaten ordnat kapitelvis enligt
rapporten.
DATI-systemets tekniska funktion

Den övergripande bedömningen är att systemet fungerat väl och motsvarat högt ställda
förväntningar. Systemet har hela tiden fungerat stabilt i fältdatorerna och i samband med
kommunikationen. Den centrala hanteringen uppvisade inledningsvis vissa brister, som
emellertid snabbt kunde rättas till.
Genomförandet av intervjuerna har inte vållat några problem, däremot upplevs vissa
svårigheter i samband med urvalshanteringen i samband med spårning etc. I några fall
upplevs svarstiderna vara för långa.
Ett begränsat antal fel har förekommit som gäller fältdatorn, nätaggregat och modem.
Utbyte av dator fick ske vid fem tillfällen. I två av fallen kunde inga verkliga fel påvisas.
Fel datum i fältdatorerna har vid flera tillfälllen ställt till problem i samband med nattens
kommunikation, vilket kan sammanhänga med bristande batterifunktion i datorn.
Säkerhetsskyddet har fungerat mycket bra under hela provet och ingen obehörig åtkomst
har rapporterats.
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Såväl beskrivning av DATI-systemet som rapportering av erfarenheterna finns i kapitel 4.
Genomförandet av provet

Provet har genomförts under tiden augusti 1989 - januari 1990, enligt den plan som låg
till grund för provet och som sammanfattande redovisas i kapitel 2 av rapporten. Den
enda avvikelse från planen som fick göras rörde återintervjuerna, som kom att pågå även
under februari månad 1990.
Fältarbetsresultaten

Andelen intervjuer skiljer sig inte nämnvärt mellan metoderna, 87,9 % intervjuer i DATI
och 88,5 % i PAPI. Skillnaden förklaras i huvudsak av provsituationen, som var något
annorlunda för DATI. Den närmare redogörelsen finns i kapitel 5.
Granskning/kodning

De flesta feltyper som förekommer i PAPI har successivt arbetats bort och försvunnit i
DATI. DATI visar en högre träffbild vid automatkodning av yrke och fackföreningstillhörighet.
En särskild studie visar, att intervjuarna inte har några större problem att via DATI skriva
ner den information som är nödvändig för yrkes- och näringsgrenskodningen. Andelen
felaktiga eller utelämnade beskrivningar är låg i båda metoderna, med en liten högre andel
för DATI. Erfarenheterna från gransknings- och kodningsmomentet framgår av kapitel 5.
Observationer i falt

Observationerna ger en fyllig bild av intervjuarens arbetssituation och förmåga att hantera
DATI. Förbättringar behövs i UB-hanteringen och vissa passager i intervjun upplevs av
intervjuarna som för långsam. Observationerna kommer att påverka utformningen av
utbildningen och ger underlag för förbättringar av fältarbetsproceduren och DATIprogrammet. Redovisningen av fältobservationerna återfinns i kapitel 6.
Enkäten

Enligt den enkät som avslutade provet, tyckte de flesta intervjuarna att DATI var något
övervägande positivt och mer än hälften ansåg att arbetet blivit mer effektivt med DATI.
38 % hade inga ergonomiska problem alls, medan övriga rapporterade ett eller flera
problemområden. Jämfört med teknikprovet 1988 låg de ergonomiska problemen på
ungefär samma nivå. Mest frekvent rapporterades olika former av ögonbesvär i samband
med användningen av DATI. Såväl augustienkäten som den avslutande enkäten redovisas
i kapitel 7.
Skattningsjämförelse

Det mest avgörande för svarskvaliten i AKU är att skattningarna av anknytningsgrad till
arbetsmarknaden och av arbetskraftsstatus är korrekta.
Inga signifikanta skillnader har uppmätts mellan DATT och PAPI när det gäller andel efter
huvudbegreppen i AKU (dvs i arbetskraften, sysselsatta, i arbete, frånvarande och
arbetslösa) eller efter AK-status (sysselsatta, arbetslösa och utanför arbetskraften,
uppdelade på status 1 - 5).
Den tredelade andelen efter anknytningsgrad uppvisar däremot signifikanta skillnader för
grupperna lös anknytning och utan anknytning till arbetsmarknaden. Cirka en procent fler
var fast anknutna till arbetskraften enligt DATI än enligt PAPI och cirka två procent färre
var löst anknutna till arbetskraften enligt DATT än enligt PAPI. Skillnaden tycks kunna
förklaras av att layouten i DATI-blanketten var annorlunda än i PAPI-blanketten.
Spridningen på arbetstidsklasser var något större enligt DATI än enligt PAPI, vilket
förmodligen förklaras av metodskillnaden.
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Sammanfattningsvis är bedömningen att skattningsskillnaderna mellan metoderna är små
för huvudvariablerna i AKU. Ett införande av DATI enligt den planerade takten bedöms
kunna göras utan att någon speciell skattningsmetodik behöver tillgripas. Skattningarna,
som inkluderar även februari 1990, redovisas i kapitel 8.
Återintervjuerna

Bruttofelen för de två huvudvariablerna anknytningsgrad och arbetskraftsstatus låg runt
fem procent med endast små skillnader mellan metoderna.
Det finns säkerställda systematiska mätfel i DATI både för lös anknytning till
arbetsmarknaden och ej anknytning till arbetsmarknaden, vilket styrker motsvarande
skattningsskillnader enligt ovan. Också här kommer den annorlunda layouten av DATIfrågorna in som en förklarande faktor.
Redovisningen av återintervjustudien sker i kapitel 9. Kommentarer finns också i
kvalitetsbedömningen kapitel 10.
Ekonomi

Kostnaderna för produktionsprovet översteg den beräknade kalkylen med cirka 200 tkr i
huvudsak beroende på längre intervjutid i början av provet än beräknat.
Rensat från metodskillnaderna och effekten av tilläggsfrågor, redovisar DATI en lägre
total arbetstid än PAPI och även om underlaget är svårtolkat på detaljnivå blir slutsatsen
att DATI-intervjuerna tar kortare tid än PAPI-intervjuerna.
Provet har inneburit att underlaget för bedömning av de framtida produktionskostnaderna för DATI kunnat uppdateras. En produktionskalkyl som tar hänsyn till
kostnader och intäkter under en treårsperiod visar på ett överskott. DATI skulle således
vara lönsamt att införa.
De ekonomiska frågorna tas upp i kapitel 11.
Utvärdering och diskussion

I sista kapitlet (kap 12) sammanvägs erfarenheterna från provet och tolkas med hänsyn till
de viktigaste syftena.
Materialet från provet är stort och ger ett gott underlag för bedömningarna.Vi har funnit
att DATI- och PAPI-skattningarna var mycket lika för de centrala variablerna i AKU. Mot
den bakgrunden bör ett successivt införande av DATI kunna ske med en takt om cirka
20% per kvartal utan att speciell skattningsteknik behöver tillgripas.
Rätt använd kan den nya tekniken medföra en kvalitetshöjning av datainsamlingsarbetet,
bättre processkontroll och en bättre ekonomi. Stor omsorg måste emellertid läggas vid
implementeringen. Hur väl man slutligen lyckas realisera de potentiella möjligheterna
beror i stor utsträckning på intervjuarenhetens sätt att sköta den framtida driften.
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1

INLEDNING

På många håll i världen pågår arbete med att utveckla system för datorstödda intervjuer
(DATI). I synnerhet har centrala system med telefonintervjuer där intervjuaren laser
frågor från en dataskärm och knappar in svaren på en terminal (CATI) utvecklats långt
och på många håll ersatt den gamla metoden att intervjua med papper och penna (PAPI).
I dag är utvecklingen främst inriktad på att genomföra telefon- och besöksintervjuer i
decentraliserad miljö. Detta kräver portabel utrustning, datakommunikation, hjälpmedel
och övervakning som är anpassad till de krav som denna typ av uppläggning ställer.
SCB har hittills utfört datorstödda telefonintervjuer i begränsad skala i den centrala
telefongruppen i Örebro. Merparten av SCBs intervjuare är emellertid placerade på olika
orter ute i landet, varför ett distribuerat och mera generellt system för intervjuarbete
utvecklats. Systemet innebär att allt intervjuarbete, det vill säga både telefonintervjuer och
besöksintervjuer, skall kunna utföras med datorns hjälp. Intervjuarna ute på fältet
använder bärbara datorer, som nattetid står i förbindelse med en central dator i Örebro,
varifrån intervjuarnas arbete administreras. Den centrala intervjuargruppen använder
stationära PC.
Rapporten beskriver ett produktionsprov med datorstödda intervjuer (DATI) i SCBs
månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU). Provet pågick under tiden augusti 1989 till
och med januari 1990 med undantag för återintervjuerna som utfördes även under
februari 1990. Det ordinarie AKU-urvalet delades i två delar. En del intervjuades som
vanligt med papper och penna (PAPI) och en del intervjuades med hjälp av dator (DATI).
PAPI-urvalet omfattade ca 89 000 personer medan DATI-urvalet uppgick till ca 19 000
personer.
Totalt deltog 49 intervjuare i provet, varav 43 var intervjuare på fältet och 6 i centrala
telefongruppen. Utbildningen inleddes med utdelning av datorn och en halv dags
introduktion till ADB, och fortsatte efter individuella självstudier med en två dagars
specialutbildning för DATI.
För att möjliggöra en kvalitetsjämförelse mellan metoderna har återintervjuer och
observationer i fält genomförts. Dessutom ingick kodningsstudier och kostnadsjämförelser mellan de olika metoderna.
Provet utgör det avslutande steget i en serie försök som syftat till att uppnå ett
produktionssystem som är generellt moget att sättas i reguljär drift i flertalet av SCBs
intervjuundersökningar. Särskilda prov kan dock även i fortsättningen krävas för
införande av nya undersökningar i systemet. De första försöken innebar test av olika
prototypförslag. Därefter genomfördes ett tekniskt prov i juni 1988 för att få ett första
svar på hur DATIs olika delar fungerar i praktiken. En redogörelse för teknikprovet finns
i "Rapport från DATI-projektets teknikprov i arbetskraftsunder-sökningen" (SCB,
DATI-projektet, 1988).

1.1

Syftet med produktionsprovet

Huvudsyftet med provet har varit att få underlag för en bedömning av om DATI kan
införas reguljärt i ordinarie AKU. Andra viktiga krav på provet har varit
* att ge svar på om DATI-metoden leder till annorlunda skattningar av viktiga variabler i
AKU än den ordinarie metoden (PAPI).
* att uthålligt och under realistiska förhållanden testa DATIs driftorganisation och
systemets tekniska funktioner.
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* att visa om den nya tekniken innebär några besparingar jämfört med den traditionella
och om tidigare lönsamhetsbedömningar håller.
* att pröva utformningen av intervjuarnas utbildning och kartlägga deras attityder till
använding av DATT-metodiken.
Teknikprovet 1988 gav värdefulla erfarenheter och visade att DATI-systemet och
tekniken fungerade på ett sådant sätt att ett större produktionsprov kunde planeras mera i
detalj (Bergman m fl 1989). Ett utvecklingsarbete har därefter ägt rum för att anpassa
DATI till de administrativa rutinerna kring AKU.
Teknikprovet (SCB, DATT-projektet, 1988) skilde sig emellertid i flera avseenden från
den ordinarie undersökningen. Det utfördes med separat urval och resultaten användes
inte i den ordinarie undersökningen. Endast förstagångsintervjun gjordes och inga
tilläggsfrågor förekom. Provet pågick dessutom under kort tid, varför endast begränsad
erfarenhet om systemets långsiktiga uthållighet och driftsäkerhet kunde erhållas.
Framför allt gav teknikprovet inget svar på huruvida kvaliteten på DATT-intervjuerna var
sådan, att den nya metoden skulle gå att införa i ordinarie AKU.
Allmänt förefaller erfarenheterna vara goda av en övergång till datorstödda intervjuer
Man har inte märkt några problem med uppgiftslämnarmotstånd och de flesta intervjuare
som arbetar med den nya tekniken är positiva.
För att kunna svara på frågan om DATI kan införas i reguljär produktion behövs en
mängd detaljerad information som inte kunnat nämnas här. I samband med
redovisningen av provets uppläggning, kapitel 2 nedan, listas några av de mest vitala
informationsbehoven.

1.2

DATI-projektet

Utvecklingen av datorstödda insamlingsmetoder har skett inom DATI- projektet. Det
system som projektarbetet lett fram till kallas för DATI-systemet. Programvaran är i
huvudsak egenutvecklad vid SCB.
Traditionellt arbetar intervjuaren med papper och penna som främsta hjälpmedel. I DATIsystemet arbetar intervjuaren med hjälp av en bärbar dator, som ersätter det traditionella
systemet. Till DATI hör intervjuprogrammet och administrativa program för
intervjuarnas urvalshantering. Det finns också program för konstruktion av den
datoriserade frågeblanketten med tillhörande instruktioner och granskningsvillkor.
Program för den centrala fältadministrationen och processövervakning utgör integrerade
delar av DATI. En något utförligare presentation av själva systemet ges nedan i kapitel 4.
Redan 1984 gjordes de första proven med datorstödda intervjuer vid SCB. De undersökningar som berörts har varit Hushållens Inköpsplaner (HIP), Konsumentprisindex
(KPI) och Partisympatiundersökningen (PSU). Den som vill veta mera om dessa prov
kan ta del av de rapporter som skrivits (se ex Näsholm 1985 och Andersson m fl 1986 ).
Utvecklingen var under flera år inriktad på att ta fram en särskild lätt handburen dator i
samarbete med en svensk leverantör. För närmare information om denna utveckling (se
bl a SCB, STU-rapport, 1983 och Blom 1989). Längre än till en mindre prototypserie,
som också testades, kom dock inte denna utveckling. Under det nu aktuella produktionsprovet har en bärbar dator av typ Toshiba 1200 använts.
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Anledningen till att stora ansträngningar lagts ner på utvecklingen av ett system for
datorstödda intervjuer är de brister som vidhäftar det traditionella systemet. Ambitionen
har varit att med ny teknik förbättra kvaliteten, göra undersökningarna snabbare och
billigare. En viktig ambition har vidare varit att använda datorstödet för att utveckla
intervjuorganisationen regionalt och skapa möjligheter till nya arbetsuppgifter för
intervjuarna.

1.3

Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Arbetskraftsundersökningarna genomförs regelbundet varje månad. Undersökningarnas
syfte är i första hand att beskriva de aktuella sysselsättningsförhållandena, men även att
ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden, såsom att
- kartlägga sysselsättning, arbetslöshet, frånvaro, undersysselsättning, utbildning mm
- belysa förändringar både kort- och långsiktigt
- ge aktuell information om befolkningsgrupper som ej förvärvsarbetar eller söker
arbete
Undersökningspopulationen består av alla i Sverige folkbokförda personer som fyllt 16
men ej 65 år (utvidgas kvartal 4 till att omfatta även 65-74-åringar.
Ett urval stratifierat på län, kön, medborgarskap och sysselsatt/ej sysselsatt (enl sysselsättningsregistret) används, totalt omfattande ca 18 000 personer per månad. AKU är en
panelundersökningen där urvalspersonen deltar en gång i kvartalet under 2 års tid, d v s
sammanlagt 8 gånger.
Intervjuerna är standardiserade efter särskilda blankett. Vid första intervjutillfället görs en
noggrann kartläggning av individens generella arbetsmarknadssituation. Vid de
efterföljande intervjuerna görs en uppföljning av om någon förändring skett sedan
föregående gång. Dessutom ställs frågor vid varje intervjutillfälle om förhållanden under
den aktuella mätveckan.
Frågorna om yrke- och näringsgren ställs från och med andra intervjun mot bakgrund av
de uppgifter som lämnats vid första intervjutillfället. Detta betyder att tidigare
svarsuppgifter måste finnas med när frågorna om yrke- och näringsgren kommer upp.
Till undersökningen knyts ofta tilläggsfrågor av olika slag. Ibland riktar sig frågorna till
hela urvalet, ibland enbart till delar av urvalet beroende på aktuellt svar på någon bestämd
fråga.
Undersökningen är i särklass den största intervjuundersökningen vid SCBs intervjuarenhet (IE) och har stor betydelse för intervjuarnas sysselsättning. SCBs totala kostnad för
produkten utgör i stora drag omkring 25 mkr per år. Undersökningsmetoden är primärt
telefonintervju. Ett mindre antal besök genomförs varje månad främst för att spåra och
intervjua personer utan telefon. Svarsandelen är för de flesta månaderna omkring 90%.
Bortfallet består normalt av omkring 5 % vägrare och 5 % ej anträffade.
Urvalet fördelas i allmänhet på två omgångar (mätvecka 1 och 2). Fältarbetstiden för
respektive mätvecka är 7 dagar med några dagars efterföljande central telefonuppföljning.
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Undersökningen är omsorgsfullt utprovad. Detaljerade och successivt förbättrade
procedurer och och instruktioner har växt fram under lång tid. Produktionstiden är kort.
Publicering av resultaten sker tre veckor efter sista mätveckan.
Aktuella och mer ingående uppgifter om arbetskraftsundersökningarna ges i serien
Bakgrundsfakta till arbetsmarknadsstatistiken, (SCB, 1990:1).
AKU-blanketten i sin helhet är mycket omfattande, eftersom den förekommer i olika
versioner beroende på vilken situation som gäller för intervjupersonen. Grundversionen
som används vid första intervjun bifogas som bilaga 1.
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2

UPPLÄGGNING AV PROVET

2.1

Förutsättningar och restriktioner

Tidigare utvecklingsarbete och provverksamhet har endast berört delar av DATIsystemet. Produktionsprovets uppgift var därför att spegla systemets totala funktion
under så lång tid att säkra bedömningar kunde göras om ett kommande införande i
reguljär produktion.
Det finns speciella problem med att införa DATI i AKU:
(1) AKU är verkets största intervjuundersökning och varje månad görs ca 18000
intervjuer. Den är omsorgsfullt utprovad och har gått under lång tid. Datainsamlingsproceduren inkluderar fördelningen av urvalspersoner på intervjuare, telefonintervjuer
med frågeblankett (olika blanketter för förstagångsintervju och intervju gångerna 2-8,
särskilt förfarande om "bytare" upptäcks, vissa månader speciella tilläggsfrågor),
dataregistrering, granskning, kodning av yrke och näringsgren och eventuell
komplettering med upprepande av hela proceduren igen om fel upptäcks. En stor del av
intervjuarutbildningen har skräddarsytts för att lära intervjuarna genomföra bra AKUintervjuer och detaljerade, successivt förbättrade procedurer och instruktioner har växt
fram under lång tid. Det ställs mycket höga krav på en DATI- procedur för att den ska
fungera minst lika bra - både kvalitetsmässigt och kostnadsmässigt
(2) Resultaten från AKU väcker stor uppmärksamhet och har många konsumenter.
Konsumenterna vill tolka även ganska små skillnader i t ex arbetslöshet från en månad till
en annan och man vill följa långa tidsserier. Omläggningen av AKU till en ny blankett
och ny frågeteknik i samband med RIDA- projektet (ref SCB bakgrundsfakta 1988:5)
gick av ovanstående skäl inte smärtfritt eftersom små skillnader i vissa skattningar uppstod. Det är alltså ett starkt användarintresse att DATIproceduren inte medför några
nämnvärda skillnader i tex skattningen av andelen arbetslösa eller andelen sysselsatta.
Om skillnader skulle uppstå måste man i så fall först kunna belägga att DATI-proceduren
ger mera sanna skattningar än den vanliga proceduren och om så visar sig vara fallet
måste sedan ett omfattande länkningsförfarande tillgripas för att successivt kunna införa
den nya proceduren.

2.2

Vilken information måste produktionsprovet ge?

Den information man önskar från produktionsprovet får lätt karaktären av en önskelista.
Nedan listas de mest vitala informationskraven.
(1) Man måste få en relativt fingraderad uppskattning av storleken på eventuella
skillnader mellan skattningar erhållna med DATI och med den vanliga proceduren
(PAPI). Viktiga skattningar är här tex andelen sysselsatta och andelen arbetslösa.
Näringsgren och yrkeskod måste uppmärksammas, då man möjligen kan få skillnader
mellan metoderna, beroende på att vissa intervjuare kan ha svårigheter med att skriva in
yrkesbeskrivningar i datorn. Om påtagliga skillnader framkommer blir det avgörande att
få god information om vilken metod som ger de mest korrekta skattningarna, dvs
biasskillnaderna.
(2) AKU är en panelundersökning och såväl longitudinella studier som beskrivning av
bruttoförändringar på arbetsmarknaden är viktiga krav från användarna. Metodskillnader
i skattningen av flöden är därför viktiga att upptäcka och förklara. I detta sammanhang är
det av intresse att uppskatta både bias och den enskilda mätningens mätfel.
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(3) Det är nödvändigt att få information om vissa grundläggande fältarbetsparametrar
som intervjutid, spårningstid och bortfallsnivå. På så vis kan man få en viss information
om kostnaderna även om man inte kan begära att provet ska kunna ge ett underlag för en
helt realistisk kostnadsuppskattning.
(4) För att underlätta tolkningen av resultaten är det till stor hjälp att ha information om
hur datainsamlingsprocessen fungerar i detalj för de två metoderna och om hur felen
genereras. Denna information är också användbar för att föreslå procedurförbättringar
etc. Detta innebär att återintervjuer och observationer i fältet blir ett nödvändigt inslag i
studien.
(5) I andra hand vill man gärna få information om andelen indirekta intervjuer,
intervjuarnas och intervjupersonernas upplevelse av intervjusituationen, andelen
besöksintervjuer, produktionstiden för skattningarna och vissa ytterligare kostnadsparametrar.

2.3

Beslutssituationen

Vi har tolkat den allmänna beslutssituationen så, att DATI ska införas om inte
produktionsprovet visar på någon väsentlig nackdel med metoden. Ett viktigt skäl till
detta är att den kan bedömas ha goda utvecklingsmöjligheter. Tre huvudaspekter är
driftsäkerheten, kostnaderna och kvaliteten. Produktionsprovet avser främst en
utvärdering av driftsäkerheten och kvaliteten och ger endast viss information om
kostnaderna. I det följande diskuteras kortfattat beslutssituationen med avseende på
kvalitetsaspekterna
En övergång till DATI innebär en förändring av AKU vad avser metoden för insamling
och bearbetning av data. Den fråga vi fann speciell anledning att studera var om
skattningarnas noggrannhet/bias påverkades av förändringar i mätfel/ bearbetningsfel och
eventuellt bortfallsfel. Metoderna har därför jämförts med avseende på:
a) Skillnader i skattningarnas nivå
b) Det systematiska felet i skattningarna (i hur hög grad den observerade skattningen
avviker från det "sanna" värdet).
c) Felet i den enskilda mätningen, ibland kallat bruttofelet (har bl a betydelse för studiet
av flöden).
Av stor betydelse är storleken på den skattningsskillnad mellan DATI och PAPI som
eventuellt finns för centrala variabler (främst sysselsatta och arbetslösa). Den är lika med
skillnaden i systematiska fel. Skillnaden kan bero på att antingen DATI eller PAPI ger en
riktigare skattning och för att avgöra detta krävs jämförelser med "sanna" värden som
erhållits med återintervjuer. Om DATI ger den riktigare skattningen ska metoden
naturligtvis införas trots skillnaden men ett speciellt länkningsförfarande måste
övervägas. Om PAPI ger den riktigare skattningen kan DATI inte införas förrän
orsakerna till detta klarlagts och problemen åtgärdats.
Det är också viktigt att enskilda mätningar inte är starkt felbemängda. Särredovisningar
efter sådana variabler blir ju lätt missvisande och individuella flöden kan till exempel
framstå som mer irreguljära än de egentligen är. Här är det svårt att ge en bestämd gräns
för vad som är "tillåten" mätfelsstorlek men det är betydelsefullt att jämföra sådana fel
mellan DATI och PAPI.
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Då bortfallsnivån inte nämnvärt skiljt sig åt mellan metoderna har vi kunnat använda vår
tidigare kunskap om bortfallsfelet (annars hade det varit nödvändigt att komplettera
analysen med en bortfallsstudie).
I beslutssituationen får man heller inte bortse från den kunskap man skaffat sig om
datainsamlingsprocessen och felorsaker både i DATI och i PAPI (som hänför sig bl a till
analyser av aterintervjuresultaten och till observationer i fält). Den kunskapen kan i
många fall ge en god grund för förbättrade procedurer etc som kan bedömas undanröja
eller minska vissa fel som upptäckts.

2.4

Provets inbyggnad i den löpande undersökningen

Av två skäl var det lämpligast att bygga in provet i de löpande arbetskraftsundersökningarna:
(1) Erfarenheten visar att det är svårt att skapa realistiska fältarbetsförhållanden om man
lägger ett prov utanför det ordinarie fältarbetet. I en situation med hård arbetsbelastning
riskerar provet att prioriteras lågt av fältarbetsorganisationen och man kan t ex få ett
högre bortfall. Man kan i så fall heller inte presentera undersökningen för
uppgiftslämnarna som en vanlig arbetskraftsundersökning. Ett inbyggt prov skapar
realistiska fältarbetsförhållanden och jämförbarhet mellan DATI och PAPI.
(2) Då precisionskraven på skattningarna baserade på provundersökningen är höga,
krävs mycket stora urvalsstorlekar. Det ställer sig mycket dyrbart och kräver stora extra
resurser att genomföra en sådan undersökning utanför den ordinarie verksamheten.
Däremot krävs endast måttligt ökade resurser för ett prov som görs inom inom ramen för
ordinarie AKU.

2.5

De ingående delarna i provet

DATI-provet byggdes in i AKU och genomfördes under en sexmånadersperiod augusti
1989-januari 1990 (återintervjuer genomfördes även i februari). Under oktober,
november och december ingick ett tillägg om arbetsmiljön som därför inkluderades i
provet. Följande delar ingick:
1. En del av det ordinarie AKU-urvalet intervjuades som vanligt med PAPI och en del
intervjuades med DATI. Urvalsstorlekarna anges nedan i kapitel 2.6. DATI-intervjuerna
utfördes i alla rotationsgrupper. I rotationsgrupp 2-8 gjordes intervjuerna under de första
tre månaderna som en förstagångsintervju, i likhet med förfarandet i rotationsgrupp 1.
Detta för att inte den tidigare PAPI-intervjun skulle färga DATI-resultet genom att frågor
om förändringar etc ställdes mot bakgrund av en arbetssituation framtagen med en
tidigare PAPI-intervju.
DATI-intervjuarna gjorde enbart DATI-intervjuer och gruppen gavs i största möjliga
omfattning en regional struktur som motsvarar intervjuarkåren i dess helhet. Eftersom
DATI- intervjuarnas tilldelningsområden blev geografiskt större än normalt fick de hjälp
med spårningsinformation från de övriga intervjuarna. Besöksintervjuer gjordes enligt
PAPI av närmaste intervjuare (avser mindre än 1% av tilldelningen).
2. Återintervjuer i DATI-provet gjordes med syftet att erhålla ett "sant" värde. För
ändamålet användes särskilt omsorgsfullt utbildade intervjuare som arbetade centralt. De
arbetade enligt metoden "fördröjd rekonsiliering" och återintervjuerna gjordes i huvudsak
på rotationsgrupp 8 (utgående paneler), se vidare kapitel 9.
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3. För att få en fördjupad förståelse för DATI-processen ute på fältet genomfördes
observationer i falt av DATI-intervjuer enligt ett speciellt schema (se kapitel 6).
4. Under december och januari gjordes en tidsbudgetstudie då alla DATI-intervjuare och
ett jämförbart urval PAPI-intervjuare fick bokföra sin tidsåtgång. Även kostnadsstatistik
togs fram och kostnaderna jämfördes dels mellan DATI-intervjuarna och ett jämförbart
urval PAPI-intervjuare och dels jämfördes DATI-intervjuarnas kostnader för DATIintervjuer med deras tidigare kostnader för PAPI-intervjuer (se vidare kapitel 11).
5. En kostnadsanalys gjordes (se kapitel 11.4).
6. DATI-intervjuarnas erfarenheter tillvaratogs, bl a genom att de fick besvara två olika
enkäter. Den första enkäten besvarades redan under provets första månad. Den senare i
samband med att provet avslutades. Uppgifterna kunde delvis jämföras med tidigare
redovisade enkäter från teknikprovet 1988. (se kapitel 7).

2.6

Urval

DATI-urvalet var ett sannolikhetsurval ur landets befolkning på samma sätt som för
ordinarie AKU. Följande dimensionering gjordes:
Tabell 2.1
Urvalet fördelat på DATI och PAPI samt rotationsgrupp och återintervju
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3

INTERVJUARNA

Statistiska Centralbyrån har ca 200 anställda intervjuare placerade över hela landet. Vid
SCB i Örebro finns också en central telefongrupp med 25 personer som arbetar med
telefonuppföljningar och mindre telefonundersökningar. Grundutbildningen består av
brevkurs och en veckas grundkurs som följs av två dagars påbyggnadskurs efter ett halvt
års anställning. Därutöver sker specialutbildning i de större undersökningarna. Det finns
också möjligheter att söka till särskilda ämneskurser. En genomsnittsintervjuare arbetar
ungefär 65 % av normal tid för heltidsanställda.
De i DATI-provet utvalda intervjuarna beskrivs nedan med hänsyn till ålder, tjänsteår och
bostadsort. Den utbildning de erhållit för att klara arbetet med datorn beskrivs också i
detta kapitel.

3.1

Deltagande intervjuare

Urvalet av DATT-intervjuare går till vissa delar tillbaka till teknikprovet som gjordes 1988
och kompletterades inför produktionsprovet.
Inför teknikprovet valdes intervjuarna i DATI-provet ut i två steg. I första steget valdes,
helt subjektiv, ett antal län ut. Syftet var dels att få spridning över olika typer av regioner,
dels att få intervjuarna samlade på ett mindre antal geografiska områden. Det senare för
att kostnaderna för utbildning etc skulle hållas nere.
Inom utvalda län togs i ett andra steg antingen alla intervjuare ut eller så gjordes ett
slumpmässigt urval. Urvalen justerades dock på grund av att alla utvalda intervjuare av
olika skäl inte kunde/ville deltaga i provet. De ersattes då av andra intervjuare från samma
(eller närliggande) region. De flesta av dessa reserver slumpades ut redan från start.
Genom det beskrivna tvåstegsförfarandet uttogs 30 intervjuare och 5 telefongruppsintervjuare. Alla intervjuare i Malmö och Norrbotten deltog , medan övriga slumpades ut
i Värmland, Örebro samt Stockholms län. Urvalsförfarandet och dess svagheter finns beskrivet i teknikrapporten (SCB, DATT-projektet, 1988). De utvalda intervjuarna deltog i
DATP.s teknikprov i juni 1988. Vi hade sedan en övningsvecka varje månad från hösten
1988 till våren 1989 där intervjuarna gjorde övningsintervjuer och hade kommunikation
med Örebro. Detta i syfte att inte glömma bort datorarbetet.
Inför produktionsprovet fanns 25 intervjuare kvar av de först utbildade. Några hade
slutat medan andra var tjänst- eller sjuklediga. Sammanlagt 18 intervjuare nyutbildades
under juni och augusti 1989. I Göteborg utbildades 9 intervjuare i DATI som också
deltog i ett samtidigt pågående försök om ändrade arbetsformer för intervjuarna. Övriga
nyutbildade valdes från län i södra Sverige där inga DATI-intervjuare fanns tidigare.
Urvalet var subjektivt och inriktades på att få en grupp som skulle kunna likna 1990talets intervjuarkår. I telefongruppen utbildades ytterligare 3 personer till produktionsprovet.
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Sammanlagt har 43 fältintervjuare deltagit i provet någon gång, varav 39 deltagit minst 5
månader. Från telefongruppen deltog sammanlagt 6 intervjuare i testet.
Tabell 3.1
Hela intervjuarkåren (N=182) fördelat på ålder och anställningsår (%) jämfört med
DATI-gruppen (n=39).

Av tabellen framgår att den genomsnittliga DATI-intervjuaren var något yngre än
intervjuarna i allmänhet och att endast små skillnader fanns i hur länge man varit anställd.
Två manliga intervjuare ingick i DATI-gruppen.

3.2

DATI-utbildningen

De fyra grupper som utbildades våren 1988 fick en sammanhängande 12 timmar lång
utbildning under två dagar. Erfarenheterna visade att det blev för mycket att lära in på en
gång. Det var inte bara datorn, kommunikation, ub-program och intervjuprogram utan
också en del allmän ADB-kunskap och ergonomi. Vi bestämde med erfarenhet från detta
att starta mjukare och börja med en första kurs om 4 timmar, som innehöll introduktion
till datorn, genomgång av övningsprogram i allmän ADB och tangentbordsträning.
Deltagarna fick sedan öva självständigt under någon månad dels med en skrivmaskinsövning "Skriv" och dels med ett PC-fakta program "Häng med". Utfallet från denna
kursuppläggning var mycket positivt. Vid DATI-kursen hade alla intervjuare en viss vana
av datorn. De hittade framförallt tangenterna och rädslan att trycka på tangenterna var
borta.
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Det kursschema som användes vid den senaste genomförda DATI-kursen redovisas
nedan.

Figur 3.1
Grov indelning av kursen i timmar efter ämnesområden:
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4

DATI-SYSTEMET

4.1

Presentation av systemet

DATI-systemet består av programvara som i huvudsak är utvecklad vid SCB, hårdvara i
form av central datorkraft för processövervakning och kommunikation samt fältdatorer
för intervjuarnas arbete.
Allmänt sett har systemet utvecklats för att underlätta och effektivisera SCBs
datainsamling genom intervjuer i den centrala och lokala (regionala) intervjuorganisationen.
Om man betraktar statistikproduktionen i en undersökning som ett flöde som börjar med
sakproblemet, populationsfrågor (urval) och val av mätmetod och slutar med tabellframställning, analys och publicering, så kommer DATI-systemet in i och täcker ett
mellanled som omfattar
- Frågekonstruktion (mätinstrumentet)
- Datainsamling
- Dataregistrering

- Granskning
- Rättning
- Kodning

Från DATI-systemet levereras en resultatfil (s k flat fil), som utgör gränssnittet till
tabellerings- och analysfasen, där andra programpaket i SCBs "verktygslåda" kommer
till användning.

4.1.1

Konfiguration

Nedanstående bild ger en systemöversikt med grov beskrivning av den hårdvara och
programvara som ingår i systemet. För översiktens skull har stordatorns program tagits
med även om dessa inte ingår i DATT- systemet.
Urvalsprogram
System IE
Granskning/
Kodning
Kommunikation
Redigering /
Matchning
Ringprogram
Meddelanden
Omfördelningar
Processkontroll
Loggar / Statistik
Kommunikation
Datel
Behörighets och
administrationsprogram
UB-program
Intervjuprogram
Kommunikationsprogram
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SCBs huvuddator är av IBM-typ. Kommunikation med huvuddatorn sker online (3270)
eller filöverföring via band. Från huvuddatorn hämtar DATIs centraldator, som är en
UNIX-maskin av märket Motorola 8400, uppgifter om personer eller hushåll som skall
intervjuas. Resultatet av intervjuarnas arbete levereras så småningom tillbaka till
huvuddatorn för vidare bearbetning.
Centralmaskinen är systemets centralpunkt. Varje natt skall den automatiskt överföra
arbetsuppgifter till intervjuarnas fältdatorer och ta emot resultatet av dagens arbete ute på
fältet. Överföringen måste ske med stor säkerhet och precision, via flera samtidigt
arbetande linjer. Vid dålig framkomlighet måste flera kontaktförsök kunna utföras.
Till centraldatorn finns utvecklingsterminaler och persondatorer (PC) för systemutveckling kopplade, liksom terminaler och PC för admininstration och övervakning av
driften. Även granskningsgrupperna har haft tillgång till terminal för sökning och
utlistning av materialet.
Fältdatorn är intervjuarens arbetsredskap. Nyckelegenskaper är snabbhet, minne, vikt,
skärmutförande och batterifunktion. Inom dessa områden ställs höga funktionella krav.
Under produktionsprovet har intervjuarna använt en bärbar dator av märke Toshiba 1200
med följande prestanda:
Processorn:

9,54 MHz 80C86

Primärminne:

1 Mb i RAM

Diskettstation:

1 x 3,5 tum

Hårddisk:

20 MB

Vikt:

5,5 kg

Skärm:

Bakgrundsbelyst LCD 25 x 80 tkn, CGA-grafik

Modem:

Inbyggt 1200 baud (även externa modem har använts)

Batteri:

Omkring 2 timmars drifttid med stora variationer

4.1.2

Programvara

Programvaran i DATI-projektet framgår översiktligt av följande bild:
CENTRALDATOR

FALTDATOR
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DADM (DATI-ADMinistration) i Centraldatorn är ett antal program som iordningställer,
fördelar och redigerar respektive tar emot och redigerar de filer som kommunikationsprogrammet RING skall skicka och/eller ta emot. Här ligger också program för
processövervakning och administration av fältarbetet, till exempel omfördelning mellan
intervjuare av arbetsuppgifter. En funktion för meddelande-hantering (electronic mail)
ingår också i DADM.
RING-programmet styrs av en kommandofil för varje körning, där alla data namnges på
filnivå. RING kontrollerar att allt är rätt skrivet och utför sedan kommunikationen med
automatisk uppringning från en särskild telefonnummerfil, felrapportering till logg etc.
För att kommunikationen skall fungera måste intervjuaren koppla sin fältdator till
modemet och starta kommunikationsfunktionen i fältdatorn. Fältdatorn är i drift hela
natten även om skärmen stängs igen. MLINK står och väntar på att bli kontaktat av
RING.
När kommunikationen är klar tar kommunikationsprogrammet DADM i fältdatorn över
kontrollen och fördelar överförda data på det sätt som övriga program vill ha dem.
DADM är även aktivt innan MLINK startar då städning och omredigeringar sker. Bl a tas
personnummer, namn och adress bort från individdata före dataöverföringen.
Vid start av fältdatorn kommer intervjuaren först in i ett säkerhetsprogram (SAFEGUARD), som bland annat skyddar data i från obehörig åtkomst. Därefter kan
intervjuaren via menyer välja körning av:
UB, som utgör intervjuarens "kontorssystem" för planering och administration av
sitt arbete. Programmet stöder intervjuarens för- och efterarbete såsom spårning,
sortering, arbetsplanering, laddning av rätt blankett för intervju, resultatkodning m
m.
INT, som är programmet som styr genomförandet av en intervju, presenterar frågorna på skärmen, kontrollerar hopp i blanketten, gör logiska kontroller och
beräkningar direkt under själva intervjun
MEDDEL, som medger intervjuaren att skriva och/eller ta emot meddelanden,
innehåller enklare ordbehandlingsfunktioner samt viss med-delandeadministration.
KOMMUNIKATION, som startar nattens kommunikation.
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Om ordinarie kommunikation via centraldatorn bringas ur funktion eller om intervjuarnas
fältdator behöver kontrolleras, till exempel beträffande sitt innehåll, kan uppkoppling ske
mellan en PC centralt och intervjuarens dator med utnyttjande av CARBON COPY.
Programmet ger möjligheter till filöverföring, felsökning och interaktiv problemlösning.
Till exempel kan fältmaskinen på detta sätt köras av systemansvarig person centralt med
samtidig dialog med intervjuaren om uppkomna problem.
Nedanstående bild visar schematiskt hur DATI-filerna i fältdatorn är kopplade till UBoch INT-programmen.

Uppgifter om urvalsenheten
NAMN, ADRESS, PERSONNR osv
Undersökningsspecifika uppgifter
I AKU ex Arbetsgivarens namn och
adress enl föregående intervju
Formulär med frågetexter, granskningsoch hoppvillkor samt anvisningar till
intervjuaren

UB och INT-programmen
Svarsdata
Ändrade uppgifter om urvalsenheten och
noteringar på urvalsblanketten

4.2

Sekretess och säkerhetsskydd

Från 88-03-01 (nya föreskrifter fastställda från 1 juli 1990) gäller särskilda "Föreskrifter
för persondatorer vid SCB" vilka utarbetats i samråd med Datainspektionen (DI).
Eftersom DATI delvis avviker från den miljö som normalt sett gäller för PC-användning
vid SCB, har särskilda kontakter tagits med Datainspektionen (DI) före och under
provet.
I SCBs officiella inlaga till Datainspektionen, "Dataskydd i DATI- projektet",
1988-04-25, beskrivs DATI-systemet ur säkerhetssynpunkt.
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Intervjudata skyddas i samtliga delar av projektet mot åtkomst till:
-fältdatorn genom stöld eller avlyssning
-fältdatorn genom uppringning
-centralmaskinen genom uppringning utifrån
-centralmaskinen via SCBs huvuddator
-huvuddatorn via centraldator och fältmaskiner
Innehållet i fältdatorn skyddas bl a genom angivande av ett lösenord. Upprepade
felangivelser låser tangentbordet för användning under en vald tidsperiod. Booming kan
ske från diskettstationen, men data på hårddisken är i det fallet ej tillgängliga.
Bland övriga skyddsåtgärder i fältdatorn märks:
- skilda filer för blankett, urvalsdata och svarsdata
- endast ett fåtal dagars produktion i datorn
- kommunikation sker enbart på centraldatorns initiativ.

4.3

Erfarenheter av systemutformningen

Den övergripande bedömningen efter provet är, att systemet fungerat väl och motsvarat
högt ställda förväntningar. Inga allvarliga störningar har inträffat under provet. Under de
första provmånaderna upptäcktes vissa brister som emellertid snabbt kunde åtgärdas.
Därefter har systemet fungerat stabilt såväl i fältdatorerna, vid kommunikation som i den
centrala hanteringen i centraldatorn. Det är dock viktigt att nämna att projektpersonalen
under hela provet ägnat stor omsorg åt systemets drift och varit mycket aktiva i
övervakning och felkorrigering på ett sätt som inte får anses normalt under löpande
driftsförhållanden.
I fortsättningen behandlas först de problem som uppträtt vid användning av UBprogrammet och de program som sköter administrationen i fältdatorn. Därefter behandlas
intervjuprogrammet och fel som förekommit i AKU-blanketten. Inga verifierade fel har
uppträtt i kommunikationsprogrammet under den 6 månader långa provperioden.

4.3.1

UB-programmet och fältdatorns administrativa program

UB-programmet innehåller bland annat listor över intervjuarens
urvalspersoner och uppgifter om urvalspersonerna med plats för
notering om resultatet av intervjuarens arbete
Den första händelsen av betydelse var, att dubbletter skapades vid översändningen av
urvalet till två intervjuare i augusti. Felet uppkom sedan intervjuarna slagit av datorn
direkt efter kommunikationen utan att göra "Enter". En "Enter"-tryckning skulle ske för
att få datafilerna lagrade i fältdatorn på rätt sätt. Möjligheten att få dubbletter på detta sätt
eliminerades genom en programändring i UB-programmet. Den nya versionen av UBprogrammet kunde sändas ut påföljande natt i samband med ordinarie kommunikation.
I oktober fick en intervjuare 40 dubbletter i sin dator. Vid en andra kommunikation
uppträdde felet igen och programmet slutade att fungera. Efter att UB-programmet bytts
ut lyckades det tredje försöket. Troligen fanns ett fel i programmet som uppstått vid
överföringen av programmet till just denna dator. Under provets sista tre månader har det
inte förekommit några problem med dubbletter i urvalet
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Intervjuaren skall klarkoda (genom att markera "88") de urvalpersoner som skall hämtas
under nattens kommunikation. En intervjuare klarkodade först, men gick senare in och
blankade ut koden. Det fick till följd att intervjun hämtades hem under natten, men att
ub:n blev kvar i datorn. Det blev problem att få ihop en fullständig datapost till AKUregistret. En instruktion skickades till intervjuarna som varnade för detta förfarande.
Intervjuarna har möjlighet att gruppera urvalet i 13 grupper. Det visade sig att om alla
grupper var upptagna, kunde man visserligen skicka ut fler urvalsenheter, men problem
uppstod vid användning av UB-programmet i fältmaskinen. Tills vidare har en grupp
gjorts upptagen genom att betecknats som "blank" för att undvika problemet, som bör
åtgärdas i samband med ny version av UB-programmet.
Noteringar från tidigare intervjutillfällen på UB innehåller endast 3 rader mot 7 i
pappersversionen (en per undersökningstillfälle). I augusti fanns de tre första
noteringarna med. Från september ändrades detta till den första och de två senaste där
uppgift fanns noterad. På så sätt fick intervjuaren med uppgifter från första gången (t ex
förnamn) och de två senaste. I en framtida DATI-lösning där vi inte behöver anpassa oss
till pappersversionen får intervjuaren ett öppet fält att notera uppgifter som underlättar
kontakten vid nästa tillfälle.

4.3.2

Intervjuprogrammet (INT)

Intervjuprogrammet är ett generellt program som styr intervjun. Den aktuella
frågeblanketten som således inte utgör något eget program, laddas in av INTprogrammet när intervjuaren valt att intervjua en viss person. Tillhör denna person
urvalet för AKU, laddas AKU-blanketten, tillhör personen en annan undersökning,
laddas en annan frågeblankett

Under första AKU-veckan i september upptäcktes att tecknet " ' " inte får finnas i den
datafil som innehåller intervjudata från föregående intervjutillfälle. Intervjuprogrammet
föll ur när en sådan "blibb" fanns där. Tecknet tolkas som ett styrtecken i APLprogrammet. I förebyggande syfte har urvalen i fortsättningen granskats i förväg för att
se om tecknet finns i datasträngen.
Detta var det enda problem som förekom i samband med användning av INTprogrammet.

4.3.3

AKU-blanketten

AKU-blanketten består av samtliga 161 frågor som förekommer i den totala
blanketten, med hopp- och granskningsvillkor, dvs olika frågor som kommer
fram beroende på den aktuella intervjupersonens situation. Till detta kommer
ett 50-tal tilläggsfrågor.
Efter fyra dagars intervjuarbete i augusti upptäcktes ett fel i AKU- blanketten. Felet
uppträdde i adressfältet för arbetsgivaren om man efter intervjun gick in och granskade
intervjun. Adressen till arbetsstället ersätts då automatiskt med huvudadressen till
arbetsgivaren. Det var lätt att åtgärda och en ny blankett sändes ut under natten till
samtliga intervjuare utan några problem. Felet medföljde att ett 25-tal arbetsställen blev
svåra att koda för granskningsgruppen.
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Felet visade på ett påtagligt sätt att man snabbt kan korrigera felaktigheter som uppstått i
en frågeblankett, lägga till eller ändra en fråga eller ett granskningsvillkor och samtidigt
uppdatera alla intervjuares blankettversion.
Flera intervjuare angav enligt anvisningarna till pappersversionen "samma" i frågan om
yrke och hänvisade då till föregående fråga om huvudsakliga arbetsuppgifter. Den
automatiska kodningen kunde naturligtvis inte koda detta. Från och med september
kopierades uppgiften in från föregående gång om ordet "samma" fanns i den frågan.
Från oktober t o m december hade en sjättedel av urvalet 24 tilläggsfrågor om
arbetsmiljö. Inga problem rapporterades första månaden, men i oktober ramlade två
intervjuare ut ur programmet på grund av ett variabelfel. Detta åtgärdades och en ny
blankett sändes ut nästa natt. Kommunikationen tog emellertid så lång tid att inte alla
hann kontaktas innan kl 8.00 nästa morgon, vilket innebar att de fick den nya blanketten
först nästkommande natt.
Detta är ett exempel på att kommunikationen i vissa fall tar lång tid och att detta kan
orsaka problem om inte kommunikationsprogrammet effektiviseras och överföringshastigheter mm snabbas upp.
I samband med en kurs upptäcktes att svarsalternativ för vägran (vägrarkod) saknades
för tre frågor. En komplettering av blanketten skickades ut i samband med nästföljande
månads undersökning.
Från november gjordes kontrollintervjuer (dvs intervjupersonen var med 2:a gången i
DATI, deltog även i augusti) för första gången. Några fel hittades i dessa frågor under
december då antalet kontrollintervjuer ökade. Ändringarna skickades ut successivt
Från januari introducerades "mjuka" granskningsvillkor i AKU på 5 frågor. Om
intervjupersonen på frågan om hur många timmar de vill öka sin arbetstid svarar 40
timmar erhålls texten "Vill Up öka sin arbetstid så mycket? Det är bara ökningen vi frågar
om.
I januari upptäcktes att hoppvillkoren i allmänhet påverkades av om intervjuaren angivit
en nolla före svarsalternativet, dvs svarat 01 i stället för 1. Resultatet blev ett annorlunda
hopp i blanketten än avsett.

4.3.4

Hårdvaran

I samband med förberedelserna inför provet hade vi stora problem med installationen av
Göteborgs-datorerna. Det gällde främst indelning av hårddisken i två delar (partitioner)
och funktionen på det inbyggda modemet. Installationen blev klar strax innan fältarbetets
starttidpunkt.
Det allvarligaste felet vi haft under provperioden är att minst åtta fältdatorer har haft fel
datum vid nattens kommunikation. Detta problem har bl a resulterat i att hämtade
datafilerna fått fel namn (datum ingår i namnet) och att de måste hämtas hem separat I
två fall fick datorn skickas till Örebro för en återinstallation eftersom SET-UP
programmet raderats och därigenom fanns det ingen möjlighet att få någon
kommunikation med den fältdatorn. Det senare tyder på att klockbatteriet varit felaktigt.
Fel datum har bara uppträtt i de fältdatorer som haft inbyggt modem och version DOS
3.3. Vi vet idag inte om det har något samband. Datum och klockan ställs normalt i
samtliga maskiner vid nattens kommunikation.
Minst två intervjuare har åtstadkommit en tangentbordslåsning vid växlingen mellan UB
och intervjun (när intervjun startar). Troligen har CNTRL-tangenten och någon mer
tangent varit nedtryckt. Vi har inte lyckats att återskapa detta fel i efterhand.
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En fältdator har visat sig opålitlig i samband med uppstart. Efter "memory test" har
skärmen blivit helt blå. Datorn har inte åtgärdats eftersom den efter omstart brukar
fungera.
En annan intervjuare påstod att datorn inte fungerade. Datorn byttes ut och vid
kontrollkörning i Örebro visade den inga som helst fel.
Sammanlagt har fem datorer bytts ut under provet. För två av dessa kunde inga fel
påvisas vid kontroll och felsökning.
Sammanlagt har sju nätaggregat bytts ut. I minst ett fall slog troligen åskan ned och
brände sönder säkringen. I tre fall har säkring bara bytts och den har fungerat igen,
medan två bytts ut helt. Det är möjligt att bytet till den bakgrundsbelysta skärmen var
orsaken till överbelastningen och att säkringen gått sönder. De sist inköpt nätaggregaten
är högre säkrade 2,5 Amp mot tidigare 2,2 Amp.
Under provets sex månader har fyra modem bytts ut p g a att de inte fungerat
tillfredsställande. Tre SRT-modem och ett Teli-modem har ersatts med 2 inbyggda
modem och 2 Jackiemodem.

4.3.5

Kommunikationen

Andelen lyckade kommunikationer med intervjuarna uttrycker vi i träffprocent. Av figur
4.1 framgår att träffprocenten under perioden augusti till januari ligger mellan 8 6 - 9 1 %
med ett medelvärde på 89 %.
Figur 4.1
Träffprocent kommunikation

Uppkopplingen på fredagar har varit frivillig p g a att flera intervjuare ofta varit bortresta
över veckosluten. Dessa frivilliga bortfall (ej svar) beräknas påverka träffbilden totalt
med 2 %. Övriga orsaker till "ej svar" utgör 6 %. Orsaken kan som exempel vara att
intervjuaren gjort en felkoppling eller ej koppat upp sig. Övriga fel utgör totalt 3 %.
Dessa kan vara modemfel såväl hos intervjuaren som centralt och att fel uppstått i
överföringen på något sätt vilket lett till att kommunikationen har avbrutits.
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Vid tre tillfällen har vi haft fel på något modem centralt och därför har vi inte kunnat nå
en tredjedel av de uppkopplade (tre modem ringer ut om natten). Vid något enstaka
tillfälle har komandofilen varit felaktig och ingen kontakt alls har erhållits med någon
intervjuare.
Ett under provet mycket använt och oumbärligt program har varit Carbon Copy, som
använts för att göra felsökning ute i intervjuarnas fältdatorer. Programmet har inneburit
att intervjudatorer kunnat åtgärdas "på distans", vilket har sparat resor ut till intervjuarna
och utbyte av krånglande maskiner.

4.3.6

Centrala administrationen

Efter lång tids förberedelse fick vi en mycket fin start i augusti. Intervjuarna kom igång
bra och insändningen/kommunikationen gick också mycket bra. Det interna
informationsbladet skrev om provet att "det går som tåget". I september ökade urvalet
och allt såg fortfarande bra ut. I samband med slutkollationeringen kom överraskningen!
Det fattades helt enkelt ett stort antal UB och svarsdata från intervjuerna. En del av dessa
kom tillrätta efter mödosamt letande, men vi måste konstatera att tåget till viss del spårade
ur, vilket förorsakade ett tekniskt bortfall om 90 intervjuer. Orsaken låg i den centrala
hanteringen och i samspelet med granskningsgruppens rutiner. Vi blev tvungna att
skärpa och bygga ut kontrollerna på flera sätt. Efter detta tillfälle förekommer endast ett
fåtal saknade UB per månad.
Den centrala driften var under de tre första månaderna till stor del uppbyggd på att ett
antal datakörningar skulle göras sedan data kommit in från intervjuarna. Det gällde att
lista ut resultatet av natten kommunikation och skriva ut en lista på de i urvalet som skulle
kodas centralt, att redigera data till AKU-format, att via magnetband lägga över
resutatfiler till stordatorn och sedan starta granskningen. Ej anträffade skulle fördelas till
telefongruppens intervjuare. Omfördelning av urval mellan intervjuare skulle ske i
förekommande fall. Dessutom skulle kommunikationsfilen för kommande natts
kommunikation utformas.
Alla dessa rutiner tillsammans med en hel del telefonsamtal från intervjuare gjorde att det
blev stressigt att klara de centrala rutinerna de första månaderna. Minsta lilla fel i
kommunikationsfilen kunde vara ödeläggande. Med tiden har fler program tagits fram
som automatiserar processen och underlättar olika moment, t ex automatisk utlistning av
resultatet av nattens kommunikation och kodningslista till granskningsgruppen.
Fel datum i kommunikationsfilen har resulterat i att vi felaktigt hämtat hem förra nattens
intervjudata, vilket inträffade några gånger. Från och med december månad har emellertid
trycket på driftansvariga minskat tack vare introduktionen av några nya rutiner.
Inga driftsstörningar har inträffat på centralmaskinen. Ett strömavbrott som föranledde
omstart av systemet har inträffat.
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4.3.7

Säkerhet

Den använda programvaran SAFE-GUARD har fungerat mycket bra. I ett tidigare test
användes en funktion som släckte skärmen efter ett antal minuters inaktivitet. Detta fick
vi successivt plocka bort eftersom skärmen var nedsläckt efter nattens kommunikation.
Säkerhetsrutinen med låsning av datorn efter felaktiga password har utlösts för minst en
intervjuare. Nytt försök att starta datorn kunde göras efter en timma.
En intervjuare gick vid ett tillfälle ut i DOS, vilket sker genom menyval i Safe-guard. Väl
ute i DOS lyckades hon radera alla filer i root-biblioteket. Datorn blev därmed obrukbar
och fick bytas ut. Förfarandet framgick av SAFE-GUARDs loggningsprocedur, som är
en del av säkerhetssystemet. Ett sätt att undvika denna komplikation är att låsa
tillgängligheten till DOS för intervjuaren.
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5

INFLÖDE OCH CENTRAL BEARBETNING

Augusti startade med 1800 personer i DATI-urvalet, vilket ökades till det dubbla i
september och oktober. Från november gjordes de första uppföljningsintervjuerna med
de som varit med i DATI för första gången i augusti. Andelen av denna typ av intervjuer
ökade sedan under december och januari p g a de större urvalen i september och oktober.
Under sista kvartalet 1989 förekom 24 tilläggsfrågor om arbetsmiljö på en sjättedel av
urvalet.

5.1

Inflöde

Man kan lätt konstatera att inflödet i DATI är snabbare än i PAPI, vilket framgår av
Figur 5.1 .
Figur 5.1
Inflödet för DATI och PAPI

Under första och andra fältarbetsveckan visar DATI mellan 20-30 procentenheter högre
inflöde än pappersblanketterna. Värdena avser medeltal för månaderna september till och
med januari. Med inkommen pappersblankett menar vi att blanketten är inkommen och
dataregistrerad, vilket kan jämföras med vad vi får från nattens kommunikation i DATI.
Under oktober månad gjordes en mer exakt mätning av blankettflödet i syfte att få reda på
hur mycket som går till kodning innan dataregistrering. Inflödet har sedan justeras med
denna faktor för att få en mer rättvisande bild mellan DATI och PAPI. Uppräkningsfaktorn varierar från 0,85 till 1,15 och den högsta faktorn har den första fältarbetsveckan.
En jämförelse mellan månaderna visar att det snabbaste inflödet skedde i augusti, som
emellertid endast hade en enda mätvecka. Inflödet den första arbetsveckan var för DATI
57 % och PAPI 21 %. Under månaderna september - januari ligger andelen i DATI på
cirka 35 % och i PAPI varierar det från 12 - 21 % med undantag för januari då inget var
dataregistrat första veckan (Här föreligger troligen en fördröjning av uttag av
dataregistrerat material, en troligare siffra är 14 %).

30

Fredagen den andra fältarbetsveckan var motsvarande inflödessiffror i augusti 89 % i
DATI och 54 % i PAPI. Under resterande månader varierade infödet för DATI mellan
79-84 % och för PAPI mellan 49 %-55 %. Det finns ingen tendens att inflödet blir sämre
i DATT efter ett antal månader. Det är således inte nyhetens behag som ger det höga
inflödet.

5.2

Fältarbetsresultat

Fältarbetsresultatet skiljer sig inte nämnvärt mellan metoderna, 87,9 % intervjuer i DATI
mot
88,5 % i pappersmetoden.
Tabell 5.1
Fältarbetsresultat i % fördelat på DATI och PAPI-metod.
DATI

PAPI

Skillnaden i svarsfrekvens förklaras bland annat av att DATI i september redovisar en
klart sämre svarsfrekvens på grund av missade data i den centrala hanteringen. De 90
urvalsenheter som försvann redovisas på förhindrad medverkan (Se kapitel 4.3.6). Viss
paneleffekt kan också ligga bakom skillnaden eftersom DATI-urvalet enligt metodvalet
har en större andel (32 % mot 8 % i PAPI) personer som medverkar för sista gången.
Å andra sidan är tiden för spårning cirka 3 dagar längre i DATI, vilket borde ge färre "ej
anträffade". Detta motverkas dock av att DATI-urvalet för den enskilde intervjuaren är
spritt över ett större och delvis nytt arbetsområde. Urvalet blir därmed svårare att spåra
eftersom lokalkännedom saknas. Totalt sett hamnade "ej anträffade" något lägre i DATI
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(5,6 % mot 6,3% i PAPI), vilket kan tolkas som att den längre spårningstiden haft en
positiv effekt.
Andel vägrare i DATI-urvalet blev något högre än i PAPI (5,6 % mot 4,7 % i PAPI).
Skillnaden finns främst i panel 1-7 och hälften utgörs av tidigare vägran (sk ständig
vägran, till följd av två vägrantillfällen).

5.3

Granskningen

De blankettfel som förekommit har upptäckts i granskningen. Dessa typer av fel
redovisas i^ kapitel 4. I stort såg det ut enligt följande. Ett fel i augusti, felfritt de två
följande månaderna och flera småfel i kontrollintervjuerna från november och då främst i
den grupp som saknar arbete. Dessa fel åtgärdades successivt för att helt vara borta i
mars.
Uppläggningen av provet med en inledande fullständig intervju (nyklass) visade sig ge
en del fel i vårt register över bisysslor. Registret blev inte uppdaterat p g a nyklassen och
följden blev att en del personer fick fel fråga. De fick frågan "Har Du kvar din bisyssla
hos xxx" även om de uppgett att de inte hade någon bisyssla vid förra intervju. Manuell
upprättning av registret blev nödvändigt i dessa fall.
Innan granskningen genomförs sker automatkodning av yrke och fackförening. Se
vidare nästa kapitel. Om det inte blir träff faller dessa ut på granskningslistan. Denna
"feltyp" svarade för 80- 90 % av alla fel som förekom för såväl DATT som PAPI.
DATI hade fyra gånger högre felfrekvens för länskoden. Vid ny adress skall ny länskod
läggas in. I DATI glömde intervjuarna detta. Uppgiften skall läggas in på UBn och här
fanns inga kontroller, dessutom ligger fältet för län Ute tokigt till.
Ett annat fel som också har med UBn att göra är att en del bortfall har fått resultatkoden
för intervju. Här finns ingen kontroll i DATI. Följden blir att intervjudata saknas och
dessa blanketter ramlar ut som typfel i granskningen. Under hösten tappade vi därigenom
några intervjuer genom att dessa aldrig kom med i resultatkörningen. Granskningsgruppen är numera uppmärksam på denna feltyp.
Alla övriga feltyper som förekommer i PAPI har försvunnit helt i och med DATT. Mindre
grupper av fel som gäller personer utanför arbetskraften och bisysslor har successivt
arbetats bort.
Arbetsmiljöfrågorna som förekom som tillägg till AKU fungerade felfritt i DATI.
Tilläggsfrågor förekom efter provets genomförande också i februari och april-juni.
Årssysselsättningen i februari som innehåller en mängd svåra hopp fungerade mycket bra
i DATI. I PAPI skedde kompletteringar p g a överhoppade frågor för cirka 7 % av
urvalet. Inga sådana kompletteringar behövde göras i DATT.

5.4

Automatkodningen

I AKU förekommer kodning av näringsgren (SNI), yrke (NYK), fackförening och
utbildning. Den senare kodas direkt av intervjuarna. Automatisk kodning
förekommer på yrke och fackförening. Näringsgren kodas centralt manuellt
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IDATI skrivs en särskild kodningslista ut med intervjuuppgifter om arbetsställe och med
hjälp av den kodar personalen näringsgren. Koden läggs sedan in med hjälp av en terminal och först därefter är det dags för granskning och automatkodning av yrke och
facktillhörighet.
Träffprocenten för DATI resp PAPI redovisas i figur 5.2 fördelat på de sex undersökningsmånaderna för kodning av fackförening och yrkeskodning i huvudsyssla.
Figur 5.2
Träffprocent automatkodning
Yrke i huvudsyssla

Facktillhörighet

DATI ger högre träffbild i samtliga fall. För facktillhörighet ger automatkodningen 6
procentenheter bättre träff, 81,2 % för DATI resp 75,3 % för PAPI. Motsvarande siffror
för yrkeskodning i huvudsysslan är 66,4 % för DATI och 63,0 % för PAPI. För yrke
bisysslan är träffprocenten för DATI 63,9 % mot 61,2 % för PAPI.
Över månaderna visar DATI en variation mellan 63-69 % träff i den automatiska
yrkeskodningen, med lägst i augusti och högst i december. Augustisiffran förklaras
delvis av att en del missuppfattningar förekom bland intervjuarna. De skrev felaktigt
"SAMMA" med hänvisning till föregående fråga, vilket naturligtvis innebar icke träff vid
automatkodningen (jämför kapitel 4.3.3). PAPI varierar mellan 59-65 %, med högst i
augusti och lägst i december. PAPI: s träffbild över månaderna speglar troligen mer en
stressfaktor än något annat. Intervjuarna hade lite arbete i augusti vilket gav höga siffror
medan mycket arbete i december gav många slarvfel.
Fackföreningskodningen i PAPI visar också de lägsta siffrorna för december.
Träffprocenten varierar mellan 71-79 %. Den högsta siffran är från oktober då en
instruktion sändes ut med vilka förkortningar som var godkända. Om detta var orsaken
så hade den bara effekt i två månader. I DATI är intervallet för träffbilden för fackkoden
78-84 %. Den sämsta siffran är för januari och är svår att förklara.
Icke träff kodas av granskningsgruppen varför DATI: s högre träffprocent vid automatkodningen direkt har ett ekonomiskt värde.
Näringsgren kodas i PAPI innan dataregistrering, för DATI primas särskilda listor ut
med de variabler som är nödvändiga och som underlättar kodningen. I augusti saknades
några variabler, vilket i vissa fall försvårade kodningsarbetet. Listan kompletterades i
september och arbetet har sedan flutit bra. Granskningspersonalen lägger in koden via
terminal på stordatorn. Detta är ett nytt arbetsmoment som DATI har medfört.
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5.5

Särskild studie av näringsgrens-och yrkeskodning

5.5.1

Studiens genomförande

Det kan finnas vissa farhågor för att den information som samlas in i DATI för
näringsgrens- och yrkeskodningen kan vara ofullständig. Därigenom kan klassificeringen bli felaktig eller ge upphov till partiellt bortfall. Intervjuare som inte behärskar
maskinskrivning till fullo kan bli stressade i intervjusituationen. De har då svårigheter att
skriva ned den fullständiga informationen avseende företagets namn och adress samt
arbetsuppgifter och yrkesbenämning, vilka är de bakomliggande uppgifterna för
näringsgrens- resp yrkeskodning. För att undersöka om det är vanligare i DATI än i
PAPI att informationen är knapphändig har en särskild studie genomförts. Studien
omfattade 4127 urvalspersoner, som deltog i DATI-provet under månaderna september
och oktober och även hade deltagit i ordinarie AKU under juni resp juli. Eftersom DATTurvalen i augusti, september och oktober helt och hållet nyklassificerades, har de
personer som ingick i studien näringsgrens- och yrkeskodats mot bakgrund av uppgifter
hämtade dels via PAPI dels via DATI. Augustiurvalet exkluderades från studien då det
fanns risk för att den första månaden av provet kunde avvika från övriga månader på
grund av ovana hos intervjuarna att hantera den maskinella utrustningen.
Koderna från september i DATI jämfördes med koderna från juni i PAPI. På motsvarande sätt jämfördes oktober- och julikoderna. Vid avvikande koder listades dessa, liksom
den bakomliggande informationen från båda undersökningarna. En expertkodare
bedömde orsaken till att klassificeringarna avvek.
De urvalspersoner som ingick i DATI-provet ingick även i ordinarie AKU och bidrog
således till skattningarna. För att undvika onödigt partiellt bortfall i ordinarie AKU
avseende näringsgrenar och yrke, fick kodarna hämta PAPI-koden i de fall de ansåg att
DATI-informationen var alltför knapphändig för att kodningen skulle kunna genomföras.
Givetvis gjordes en bedömning om uppgifterna avsåg samma näringsgren eller yrke
innan PAPI-koden utnyttjades.

5.5.2

Resultat

Studien visar att i både DATI och PAPI är det endast en liten andel av materialet vars
information avseende yrke och näringsgren är så ofullständig att klassificeringen binfelaktig eller utelämnas. I DATI var andelen 1,8 % för yrke och 1,2 % för näringsgren.
Motsvarande andelar i PAPI var något mindre, 1,3 resp 0,8 %. Andelen felaktiga koder
låg på samma nivå i DATI och PAPI avseende både näringsgren och yrke. Däremot var
andelen utelämnade koder större i DATT.
Nedan presenteras en tabell över de skillnader i klassificering mellan DATI och PAPI
som studien visade. Med kodnings- och svarsvariabilitet menas att uppgifterna är
desamma i båda materialen, men att kodningspersonalen inte klassificerat med samma
kod eller att svaren på frågorna uttryckts på olika sätt
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Tasbell 5.2
Klassificeringsskillnader mellan DATI och PAPI

5.5.3

Slutsatser

Den genomförda studien visar att intervjuarna inte har några större problem att via DATI
skriva ned den information som är nödvändig för yrkes- och näringsgrenskodningen.
Visserligen är resultatet något sämre för DATI är för PAPI. Med all sannolikhet kommer
dock intervjuarnas färdighet i maskinskrivning att öka ganska snabbt.
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6

OBSERVATIONER I FÄLT

6.1

Uppläggning av studien

Utvärderingen av DATI-försöket bestod bl a av observationer i fält, vilket innebar att
intervjuarnas arbete med datorn studerades i den vanliga arbetsmiljön, dvs hemmet.
Målsättningen med observationerna var att se hur DATI fungerar i intervjusituationen,
om intervjupersonerna reagerade på att intervjuarna använde sig av en dator, om
intervjun tog längre tid osv. Vi ville också se hur arbetet med spårning och andra typer av
förberedelser fungerade med datorn som hjälpmedel. Ytterligare ett viktigt syfte var att se
om datorn i sig inkräktade på intervjuarnas arbetsplats, om arbetsplatsen var anpassad till
arbete med dator och vilka olägenheter den eventuellt kunde föra med sig.
Som nämnts tidigare deltog 43 fältintervjuare i DATI-försöket. Det som styrde valet av
intervjuare som skulle observeras var deras bostadsort. Sammanlagt observerades 17
intervjuare. De flesta observationerna gjordes i november och december.
Hos de flesta intervjuarna gjordes två besök (hos några gjordes endast ett ) dels vid ett
tillfälle under veckan före fältarbetet då intervjuarna höll på med sitt förberedelsearbete
dvs spårning, gruppering och ub-hantering och dels under ett intervjupass.
Tre olika observationsscheman användes.
Observationsschema 1:

användes som riktlinje vid observation före "intervjuveckan"

Observationsschema 2:

användes som riktlinje vid observation fältarbetsveckan
"intervjuveckan"

Observationsschema 3:

användes ett för varje observerad intervju för att notera
eventuella problem med frågorna och som underlag för
diskussion med intervjuaren om hans/hennes syn på uppläggningen av DATI.

6.2

Med observationsschema 1 som riktpunkt.

Arbetsrum:

Av de intervjuare som deltog i observationerna arbetade några i eget eller gemensamt
sovrum eller annat gemensamt utrymme, medan några hade separata arbetsrum.
Med datorn som arbetsredskap ställs större krav på intervjuarnas arbetsplats än när de
arbetar med pappersblanketter. Ett av problemen är att datorn stör nattetid när
överföring/kommunikation sker. Detta har intervjuarna löst på olika sätt i de fall man har
sovrumet som arbetsplats. Antingen bär man ut datorn i ett annat rum på natten eller så
ställer man undan den i en garderob, ett skåp e d.
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Arbetsplats

En grundförutsättning för att man skall kunna arbeta bekvämt med en dator är att
skrivbordet är avpassat för detta. Arbetsytan bör vara så stor att det finns utrymme att
arbeta både med DATI, skrivbordsarbete och vanliga telefonintervjuer utan att göra alltför
omfattande omflyttningar på skrivbordet.
Olika typer av arbetsplatser
- Två arbetsplatser vid samma skrivbord
- En arbetsplats vid stort skrivbord
- En arbetsplats vid mindre skrivbord
Två arbetsplatser vid samma skrivbord: En bra arbetsplats
Datorn hade sin fasta plats och papperarbetet/telefonintervjuer sin. Intervjuaren kunde då
på ett bekvämt sätt rulla stolen mellan de olika arbetsplatserna och på så sätt arbeta med
olika saker.
En arbetsplats vid ett stort skrivbord: Entillfredsställandearbetsplats
Om skrivbordet är tillräckligt brett kan intervjuaren skjuta undan sin dator något och ändå
ha den så tillgänglig att arbetet blir något så när bekvämt. Detta var det vanligaste sättet att
arbeta bland de observerade intervjuarna.
En arbetsplats vid ett mindre skrivbord
En mindre lämplig arbetsplats är när man tvingas lyfta datorn mellan olika bord för att
kunna arbeta med DATT. Visserligen hade de intervjuare som arbetade på detta sätt hittat
rutiner för detta. De flesta hade ett litet rullbord vid sidan av skrivbordet där de placerade
datorn när den inte skulle användas. I några fall kunde datorn flyttas utan att man
behövde koppla ur sladdar, medan man i andra fall fick koppla ur alla sladdar för att
kunna flytta den.
Datoruppkoppling

Flera olika typer av modem förekom på de apparater som intervjuarna använde. Datorer
som hade inbyggda modem var ur hanteringssynpunkt bäst
Under observationspassen har vi sett exempel på besvärlig och även helt olämplig
hantering vid upp- och nedkoppling. Telefonjack som var felaktigt placerade, t ex vid
golvet, under skrivbordet, bakom bokhyllor eller på fel sida av rummet. Detta innebar att
intervjuaren ibland var tvungen att krypa omkring på golvet, in under skrivbordet och i
värsta fall även flytta möbler för att komma åt att koppla upp eller ner sin dator. Det
förekom också att sladdarna låg dragna tvärs över golvet.
Belysning

De flesta intervjuarna hade tillfredsställande belysning. Några intervjuare hade problem
med den speciella lampa som man hade skaffat, eftersom den störde i headsetet och
kunde därför inte användas vid intervju.
Eftersom bildskärmen är känslig för hur ljuset faller var skrivbordets placering i rummet
viktig. Med en felaktig placering av datorn måste man stänga ute dagsljuset för att
skärmen skulle bli tydlig.
Intervjuarnas sätt att förbereda sitt arbete

DATI-intervjuarna får sin AKU-tilldelning för både vecka 1 och vecka 2 samtidigt. De
sista intervjuerna från den förra månaden kan därför ligga kvar när det nya urvalet
kommer. Detta innebär att tre paneler kan ligga i maskinen samtidigt.
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Intervjuarna själva avgör om de vill börja arbeta med båda veckorna samtidigt, eller om
de vill arbeta med en vecka i taget. Det är fullt möjligt att göra allt förberedelsearbete
såsom spårning och gruppering för båda veckorna samtidigt, Själva intervjublanketter för
vecka 2 läggs dock in senare. De flesta intervjuarna förberedde vecka 1 först och sedan
mot slutet av första intervjuveckan började man spårningsarbetet även för vecka 2.
Olika sätt att förbereda sitt arbete
De flesta intervjuarna hade hittat en bra teknik för att förbereda intervjuararbete. Man
arbetade sig igenom samtliga UBn och grupperade enligt de anteckningar som fanns på
denna. Här blev det tydligt hur viktigt det är att de anteckningar som ligger kvar på UBn
från förra gången är något så när enhetliga. "Ring em" betydde t ex olika tidpunkter för
olika intervjuare och den typen av "bristfälliga anteckningar" försvårade arbetet
Anteckningar som "Ring efter kl 18.00" eller "Ring gärna arbetet e d." var lättarbetat
material som gjorde att man enkelt och snabbt kunde gruppera sina UBn"
De grupperingsrutiner som intervjuarna använde vid varje intervjuomgång kan däremot
vara personliga, huvudsaken är att intervjuaren själv vet vad de olika begreppen står för.
För nya UP sökte intervjuarna antingen efter telefonnumret direkt eller sa grupperade
man dessa som en särskild grupp "NY eller TELE" e d. för att senare spåra koncentrerat.
Göteborgsintervjuarna som använde videotex för att söka telefonnummer fick använda
papper och penna för att notera intervjupersonens namn eftersom man måste lämna
DATI-programmet för att gå in på videotexen.
För de intervjuare som inte hade hittat den rätta tekniken för UB-hantering ännu blev
förberedelsearbetet besvärligt.och man hoppade ganska mycket mellan listan och sina
UBn.
Under våra observationer har vi sett hur viktigt det är att man har förstått rutinerna för
grupperings- och sorteringsarbetet. En ologisk gruppering gör arbetet besvärligt. Antalet
grupper som går att lägga in är begränsat. Börjar man med att t ex lägga in olika
klockslag för när man kan ringa up i gruppfältet, så har man snart fyllt antalet grupper.
Många intervjuare kände sig osäkra på hur man använde fältet " sort" i kombination med
"grupp".
Den DATI-utbildning som intervjuarna i de första utbildningsomgångarna har fått har
varit mest inriktad på själva intervjun. UB-hanteringen har nog av de flesta upplevts som
svår och rörig. Man har efter avslutad utbildning gått hem och övat själv, diskuterat och
rådgjort med lika nyutbildade och kanske osäkra kollegor och så småningom kommit
fram till de UB-rutiner man sedan använt, en del mycket bra och andra något mer
svårhan terliga.
UB-hantering i övrigt
Intervjuamas arbete med UB-hantering i övrigt verkade inte vålla några direkt problem.
Alla intervjuare behärskade dock inte "hopptekniken". Man hoppade lite på måfå med
piltangenterna och F8 när man skulle till en speciell rad för att göra en notering. Råkade
man komma ett steg för långt var det krångligt att komma tillbaka till rätt fält och rad
igen. Det man hade glömt bort från utbildningen var hur man använde "tab" och "skift
tab" tillsammans med funktionstangenten för "hopp mellan fält" för att enkelt komma dit
man ville på UBn.
Samtliga intervjuare som vi besökte tyckte att förberedelsearbetet gick smidigare med
DATI. "Det verkade mycket krångligare från början" var den vanligaste kommentaren.
Fortfarande fanns det bitar som man var osäker på men det gick lättare och lättare i takt
med att säkerheten ökade. "Rädslan för att trycka på den där förbaskade enterknappen
håller på att försvinna" som någon intervjuare uttryckte sig.
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6.3

Med observationsschema 2 som riktpunkt

Passet innebar dels att avlyssna ett antal intervjuer och dels att diskutera ett antal olika
frågor med intervjuaren; Hur han/hon hade förberett arbetet, hur spårningen hade gått,
vilka spårningskontakter som hade gjorts osv. Vidare pratade vi om hur man lade upp
jobbet, om man arbetade under tidspress, har man utarbetade rutiner för telefon, besök,
skriva brev osv?
De flesta av de intervjuare som vi besökte arbetade så att det mesta av förberedelsejobbet
var gjort innan intervjuveckan startade. Det man hade gjort i förväg var att gå igenom alla
sina UBn för att se vilka som var nya, man letade reda på telefonnummer eller fortsatte
spårningen via försäkringskassan, posten, pastorsämbetet eller andra sökvägar. Några
intervjuare nöjde sig med att söka via televerket och om man inte fick fram något
telefonnummer till up skickade man i väg ett brev där man bad urvalspersonen ringa upp.
De intervjuare som arbetade på det här sättet blev ibland uppringda av up. Först mot
slutet av intervjuveckan började man spåra på annat sätt vilket var en nackdel om det
visade sig att UBn måste omfördelas.
De flesta av de intervjuare som vi besökte hade relativt fasta rutiner för hur man arbetade,
men styrdes naturligtvis en hel del av hur arbetsbeläggningen i övrigt var. De flesta
tyckte att man arbetade på i stort sett samma sätt med DATI som med PAPI, men
möjligen blev arbetet något mer koncentrerat med DATI när man ändå "kopplade upp sig
och sin maskin".
Med tanke på att flera stora undersökningar pågår samtidigt som AKU så arbetade de
flesta intervjuare under en viss tidspress då och då (ganska ofta). Det här märkte dock
intervjuarna av mera när de skulle börja arbeta med DATI första gången. Då var det
svårare att arbeta med flera undersökningar samtidigt eftersom DATI kändes lite
främmande och komplicerad innan man blev van.
Har kommunikationen med Örebro fungerat eller har det varit några problem?
Det verkar som om kommunikationen med Örebro har fungerat bra. Intervjuarna hade
hittat rutiner för uppkoppling och behärskade skriva/läsa meddelande rutinen bra. Några
intervjuare uttryckte ett missnöje över att man inte trodde att deras meddelanden lästes
eftersom de inte åtgärdades. Några små missöden hade man råkat ut för men inga
allvarligare saker. Någon hade haft materialet kvar i maskinen på morgonen och visste
inte varför, några hade fått dubbla urval vilket dock kunde rättas till.
Någon eller några intervjuare hade haft allvarligare fel med kommunikationen vilket
troligtvis har berott på modemfel och maskinen har fått bytas ut.
Hur fungerar intervjusituationen? Upplever intervjuaren att det tar för lång tid? Känner
han/hon sig stressad av väntetider som blir när maskinen arbetar?
De flesta intervjuare upplevde stressen som mindre nu när man hade arbetat med DATI
en tid. Man hade bekantat sig med maskinen och visste på ett ungefär vid vilka
tillfällen/frågor man behövde "fylla ut tystnad". Många intervjuare hade hittat sin egen
"datakommunikation". "Jag väntar på nästa bild", "datorn fungerar lite långsammare än
du och jag", "jag knappar in ditt svar" osv. Detta gällde när man redan var inne i
intervjun. Väntetiden som blev när man startade intervjun dvs från UB tills att man kan
ställa första frågan verkade seg och onödigt lång.
Har intervjupersonen reagerat på att man arbetar med en dator eller talar intervjuaren själv
om detta?
Första gången man använde datorn hände det att intervjuaren berättade att man provade
en ny teknik, speciellt om personen hade varit med tidigare. Det gjorde man för att man
själv var osäker och ville ha förståelse för att det kanske tog lite längre tid än vanligt.
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Dessutom ville man förklara varför man ställde alla frågor på nytt igen dvs att "man p g a
den nya tekniken inte längre hade tillgång till de gamla uppgifterna" De flesta
intervjupersonerna hade stor förståelse för situationen och någon intervjuare hade också
fått hjälp av en datakunnig intervjuperson när problem uppstod under intervjun. För de
intervjupersoner som var med för första gången verkade det inte lika viktigt att informera
om datoranvändning eftersom de inte har något att jämföra med.
Hur fungerar frågor/frågehopp mm i själva intervjusituationen?
De flesta intervjuarna tyckte inte att det var några problem att hoppa tillbaka till en tidigare
fråga under pågående intervju. Antingen så stegade man sig tillbaka fråga för fråga, eller
så använde man "hopp bakåt" knappen. Det enklaste, tyckte de flesta intervjuare, var att
stega sig tillbaka eftersom man inte alltid kom ihåg vilket frågenummer man skulle till.
En del intervjuare föredrog att gå tillbaka efter avslutad intervju eftersom man inte riktigt
behärskade ' ' hopptekniken' '.
Hur fungerade maskinskrivningen? Använde intervjuaren genvägar dvs tillfälliga
förkortningar för senare komplettering mm. I vilken utsträckning användes papper och
penna som hjälpmedel?
De intervjuare som behärskade maskinskrivning bra skrev ner vad UP sade direkt och
stördes inte av långa arbetsbeskrivningar eller adresser. Andra intervjuare förkortade en
del vid själva intervjun och gick sedan tillbaka och skrev mera utförligt Sättet att arbeta
var helt beroende av hur väl man behärskade maskinskrivning samt naturligtvis hur
stressad man upplevde att UP var.
Några intervjuare använde papper och penna för att kunna anteckna uppgifter som skulle
kompletteras senare. Det vanligaste var att man gjorde förkortningar direkt i blanketten.
De flesta hade dock papper och penna lätt tillgängligt för att t ex kunna beräkna
uppgifterna om arbetstimmar.
Vad skulle intervjuarna vilja ändra på för attförenkla/förbättra arbetet med DATI?
Ett sätt att underlätta för spårningsarbetet är att namn och adress finns med på den
datalista med ub-nummer som skickas ut till respektive intervjuare. Detta skulle
underlätta vid telefonnummersökning samt underlätta för de intervjuare som blir
uppringda av en up och framför allt förenkla för de intervjuare som arbetar med videotex.
Efter avslutad intervju, kommer man via en av funktionstangenterna tillbaka till UBn.
Markören står då i fältet för "omgång". Detta verkar i och för sig rimligt med tanke på att
man i de allra flesta fall direkt efter det att man har avslutat samtalet med up, fyller i detta
fält och därefter går man vidare till nästa UB. Men i de fall som intervjuarna får någon
information om t ex nästa kontakttillfälle, "up på semester nästa gång", eller lämplig tid
för kontakt " så skall intervjuaren göra dessa noteringar medan up fortfarande finns kvar
i telefonen. Då kan det upplevas som stressigt att ta sig till noteringsfältet för att anteckna
up svar. Några intervjuare tyckte att det skulle vara enklare om man hamnade direkt på
noteringsfältet när man avslutare intervjun och därefter via F8 komma till fältet för
omgång.
Ytterligare en synpunkt som framkom var att det är något krångligt att man bara kan gå åt
ett håll med ub:n dvs till nästa ub. Det saknas en funktion "förra ub". Det är i lägen när
man har en ganska stor grupp som man arbetar med och någon up t ex säger "ring mig
om fem minuter. Antingen måste man då skriva upp up:s namn och söka den vägen eller
gå igenom samtliga ub med "nästa ub-funktionen"
En brist i programmet var att man inte, när man var inne i intervjun, kunde använda
knapparna för "délite" och "insert" eftersom det hade varit enklare om man skriver fel på
t ex arbetsställets adress e d. på kanske bara en bokstav. Nu får man skriva om allt om
man vill ändra på något av det man skrivit.
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Ett önskemål som kom från flera intervjuare var att UP: s bostadsadress skulle ligga kvar
tillsammans med namnet överst på bilden vid samtliga frågor. Det fanns ett behov av
detta när man frågade om arbetsadress e d. Detta kändes särskilt angeläget för de
intervjuare som pratade med intervjupersoner som bodde på annan ort och man därmed
saknade lokalkännedom. Några intervjuare tyckte också att det skulle vara bra om
intervjuomgång hela tiden följde med. Det händer ibland att UP mitt under pågående
intervju frågar eller det kan vara andra saker som gör att intervjuaren vill hänvisa till att
det är ju näst sista eller sista gången du är med. Helst skulle också yrke finnas synligt.
Ett förslag fanns också om att man på ett enkelt sätt kunde gå tillbaka till ub mitt under
pågående intervju utan att det tog för lång tid, bara för att titta på något och därefter
snabbt tillbaka till den frågan man höll på med.
Någon framförde ett önskemål om att man genom att trycka på en funktionstangent skulle
få upp en anteckningssida där man kunde göra ev noteringar av vad up sa istället för att
ha papper och penna vid sidan om.

6.4

Med observationsschema 3 som riktpunkt

Vid varje intervju som observerades användes observationsschema 3 Meningen med
detta var att alla frågor där det uppstod problem skulle noteras. Vid genomgång av de
anteckningar som finns kan man läsa "intervjun gick mycket bra", inga problem med
hopp eller frågor, "intervjun flyter bra" osv.
Den här delen av observationerna visade hur smidigt de flesta intervjuarna handskades
med själva intervjudelen. Detta beror naturligtvis dels på att utbildningen är koncentrerad
på intervjudelen men säkert också på att den här delen är mycket enklare än UBhanteringen.
Ett problem som bekräftades (som intervjuarna redan tidigare påpekat) var att väntetiden
är för lång från det att intervjuaren lämnar ub tills att första intervjufrågan kommer upp på
skärmen. Det här upplever man troligtvis mer om det är första gången en intervjuperson
är med eller om intervjupersonen har uttryckt att han/hon har ont om tid. Resultatet av
detta blir att många intervjuare så att säga "tjuvstartar," dvs starta intervju (F9) direkt när
de får kontakt med up. Detta innebär att den hamnar bland avbrutna intervjuer om up inte
kan ställa upp för intervju just då.
Inledningstexten som skall läsas upp för up innan man startar intervjun upplevde flera
intervjuare som "för lång". Det blir tydligare här är vid PAPI eftersom man bara har en
bild i taget på på skärmen. Informationsbiten är som regel avklarad innan man startar
intervjun. Efter "starta intervjun" borde det vara tillräckligt om man informerar om
vilken tidsperiod frågorna avser.
ID-kontrollen i DATT gjorde en del innan de startade intervjun, några gjorde den när man
fick upp första frågan på skärmen och en del gjorde ingen kontroll alls. Det här är inget
speciellt för DATI utan gäller troligtvis även PAPI. Enda skillnaden är att man med DATI
får ytterligare en påminnelse om att göra ID-kontroll. Några intervjuare kontrollerade
up:s födelsedata enbart när det var första gången up var med. Vid efterföljande intervjuer
utgick man tydligen från att up var den samma man hade pratat med förra gången.
Frågor och frågehopp flöt väldigt bra. Här, precis som i PAPI, läser intervjuarna inte
alltid frågorna exakt som de står. I några fall markerade intervjuaren flera frågor efter
varandra utan att ställa frågorna. Skälet till detta var att up gav så att säga
"förhandsinformation". Detta hanterades på lite olika sätt. De flesta upprepade ändå
frågan och sa "du sade att du arbetar deltid, är detta rätt uppfattat". Några markerade bara
och gick vidare.
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Ett problem var när up inte kunde svara på en fråga t ex hur många timmar man arbetat
under den vecka man frågade om. Här måste man avkräva up ett svar för att komma
vidare beroende på att ett partiellt bortfall på denna fråga inte får förekomma.
I de allra flesta fall hoppade intervjuarna tillbaka till tidigare frågor utan några som helst
problem.
Några frågor blev lite klumpiga att hantera, så t ex frågan om antal barn som efter det att
up besvarat frågan skall bekräftas, "Du har alltså 2 barn".
Utbildningsfrågan fungerade inte heller tillfredsställande men det är mera en lay outfråga.

6.5

Avslutande kommentar

Önskvärt för den kommande utbildningen är att man samlar ihop alla de "guldkorn" som
vi har hittat under våra observationer och lägger in detta i utbildningen. UB-hantering,
sortering/gruppering bör få ett betydligt större utrymme i den fortsatta utbildningen.
Målsättningen bör vara att alla har förstått hur de olika fälten på UBn samverkar, vad
som ligger kvar till nästa gång och vad som försvinner, hur en som vi tycker lättarbetad
gruppering/sortering kan se ut. Då har man något att utgå ifrån när man börjar arbeta "på
riktigt med DATI".
Eftersom det inte finns något "rätt eller fel" sätt att jobba med UB-hanteringen utan bara
"olika" sätt så verkar det vettigt att redan i "körkortsutbildningen" ge en bra grund för
det. Självklart är det viktigt att intervjuarna i första hand lär sig intervjusituationen, men
osäkerheten verkar vara större när det gäller UB-hanteringen.
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7

INTERVJUARNAS ERFARENHETER

Med hjälpa av två enkäter har synpunkter samlats in från de intervjuare som som deltagit
i produktionsprovet. Den första enkäten var av enklare typ och hade som avsikt att bl a
fånga in diverse startproblem. Den skickades ut i början av september och avsåg augusti
månad, som var den första genomförda månaden med DATI. Enkät nummer två innehöll
till stor del samma frågor som ställdes i samband med tekniktestet i juni 1988 (SCB,
DATI-projektet, 1988). Innehållet avser ergonomi, utbildningen, jämförelser mellan
DATI och PAPI samt rena attitydfrågor om DATI.

7.1

Augustienkäten

Sammanlagt 29 fältintervjuare besvarade enkäten av de 30 som deltog i augusti. På
frågan hur mycket de övat på egen hand inför provet svarade 3 intervjuare att de inte övat
alls. Två intervjuare hade övat 2 timmar eller mindre, 12 stycken hade övat 2-10 timmar
medan 11 stycken hade övat mer än 10 timmar. Det är förvånande att så många hade övat
så lite trots att vi uppmant till egen träning. Till en del kan det hänga samman med att
starten skedde direkt efter semesterperioden.
Det moment som tagit den mesta tiden i övningarna var maskinskrivning, ub-hantering
och därefter intervju. Fem intervjuare hade övat i PC- träningsprogrammet "Häng med".
Intervjuarna uppmanades att om möjligt träna tillsammans. Sammanlagt 10 stycken hade
också genomfört övningar tillsammans med andra intervjuare, 6 av dem övade i grupp
mer än 3 timmar. Hälften av intervjuarna ansåg att de behövde öva mer inför AKU
september. Det gällde framförallt övningar i maskinskrivning.
Bland övriga svar kan nämnas att 69 % angav att de använt papper och penna som
komplement vid DATI-intervjun. Oftast skedde detta i samband med spåmingsuppgifter
vid kontakter med försäkringskassan eller televerket. Efter en månad ansåg 55 % att de
upplevt vissa moment som svåra eller omständiga i DATI. Det gällde bl a
arbetsnoteringarna på ub-sidan där utrymmet var knappt och hoppinstruktionen i
intervjun. Hälften av de tillfrågade ansåg att de hade haft ergonomiska problem under
den första månaden. Här avsågs främst utrymme och höjd på arbetsbordet, inkoppling av
modem inför nattens kommunikation och ögonproblem. Flera nämner det positiva med
att slippa hantera alla papper.
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7.2

Enkät efter provet

Direkt efter den sista provmånaden, som var januari 1990, fick 37 intervjuare och 5
telefongruppsintervjuare besvara en enkät med 24 frågor samt 15 delfrågor Se bilaga 2.
Vi fick in svar från alla 42 intervjuarna. Vid bearbetningen har svaren från
telefongruppen behandlas separat när det gäller arbetsplatsen och kommunikationen
eftersom de arbetar på SCB-centralt.

Några av de viktigaste resultaten sammanfattas nedan, varefter följer
en mera detaljerad redovisning
*

De flesta intervjuare (81 %) ansåg DAT! vara någonting övervägande
positivt för sitt arbete

*

Mer än hälften (57%) ansåg att arbetet blev mer effektivt med DATT

*

En majoritet ansåg att intervjun blev bättre med DATI

*

UB-hanteringen blev bättre än tidigare tyckte 43%

*

En fjärdedel använder regelbundet papper och penna som komplement
till DATI

*

Utbildningens omfattning var lagom enligt de flesta

*

11 av 37 ansåg att arbetsplatsen fungerade bra, 10 tyckte den fungerade
dåligt

*

16 hade inga ergonomiska problem alls, 26 hade ett eller flera problem

*

De 21 intervjuare som även deltog i teknikprovet och då besvarade
enkäten, hade i stort sett samma nivå på ergonomiska problem som då

*

Mer än hälften hade ögonbesvär i samband med DATI-arbetet

*

20 av 38 ansåg att datorn endast kunde användas för telefonintervju. 12
ansåg den användbar för både besöks- och telefonintervjuer

*

36 tyckte att beslutet att fortsätta med DATI var riktigt. En svarade nej
och fem hade ingen uppfattning

7.2.1

Arbetsplatsen

Den första frågan avsåg arbetsplatsen i samband med DATI-provet. Av de 37 fältintervjuarna ansåg 16 stycken att arbetsplatsen fungerade tillfredsställande under provet,
medan 11 ansåg att den fungerade bra och 10 tyckte att den fungerade dåligt. Skälet till
att arbetsplatsen fungerade dåligt var främst (8 av 10) att det blev trångt om utrymme på
skrivbordet när datorn fanns där och att höjden på skrivbordet blev fel (4av 10).
I samband med nattens kommunikation flyttade 7 intervjuare datorn till ett annat rum och
två flyttade datorn inom rummet. Den vanligaste orsaken var att arbetsplatsen var i
sovrummet och för att slippa störande ljud flyttades datorn.
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Figur 7.1
Störningar av datorn

Vid inkopplingen av modemet inför nattens kommunikation är det viktigt att telefonen är
urkopplad annars går en telefonsignal fram innan modemet svarar. Om telefonsvarare är
inkopplad går dock ingen signal fram. Glömmer intervjuaren bort att koppla upp sig
kommer centraldatorn att ringa och följden blir också då att intervjuaren väcks mitt i
natten av flera telefonsignaler.
Figur 7.2
Störningar av telefonsignaler
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7.2.2

Ergonomi

De ergonomifrågor som behandlar smärta, värk eller obehag i nacke, skuldror, armbåge,
handleder och rygg var de samma som ställdes i samband med teknikprovet i juni 1988
och följer Statshälsans blankett. Av de 42 svarande ansåg 16 att man inte hade några
problem, 7 angav ett, 8 två och 11 tre eller flera problem. Mest frekventa var besvär med
nacke och skuldror/axlar (18 resp 19 svarande), därefter kom ryggbesvär (11 övre och 8
nedre del), medan besvär med handleder och ben var lågfrekventa (5 resp 3). Ingen har
rapporterat problem med armbågar.
De som haft besvär fick sedan ange om de ansåg att DATI-arbetet hade något samband
med de angivna besvären. Svarsalternativen var: Ja absolut, Ja kanske, Troligen inte,
Nej absolut och Ingen uppfattning.
Av de 17 som angett nackbesvär, ansåg 16 att besvären hade samband med arbete med
datorn. Inget annat besvär har så tydligt utfall när det gäller orsaken till besvären. Av de
19 intervjuare som angett skuldror och axlar ansåg 15 att DATI-arbetet var orsaken,
medan 4 inte ansåg det troligt. Av gruppen handledsbesvär angav 3 av 4 att det hade
samband med DATI-arbetet. Av de 14 intervjuarna som angett något ryggbesvär ansåg
10 att DATI-arbetet var orsaken, 4 ansåg det inte troligt. Tre intervjuare hade besvär med
benen och ansåg att det hade samband med DATI-arbetet.
Av de intervjuare som deltog i en enkät före DATI:s produktionstest sommaren 1988
finns 21 kvar och resultaten kan jämföras med enkäten efter 6 månaders DATI-arbete. I
stort visar jämförelsen att nivån på de ergonomiska problemen är desamma före och efter
DATI.
Av de 6 som uppgav att de saknade ergonomiska problem före DATI hade 5 inte några
problem efter DATI. En hade fått problem med benen och två hade blivit av med tidigare
problem. Endast två hade samma problem före som efter. Fem hade fler
ergonomiproblem före medan två hade mer efter DATI. En grupp med fem intervjuare
hade olika problem före och efter.
Figur 7.3
Olika typer av besvär före och efter DATI-provet

I figuren redovisas en jämförelse mellan frekvensen av olika typer av ergonomiproblem
före och efter DATI-provet. För nacke, skuldror, handleder och övre rygg är bilden att
de flesta har kvar sina besvär och att lika många har fått eller blivit av med dessa efter ett
och ett halvt år. Anmärkningsvärt är att samtliga besvär i armbågar har försvunnit med
arbete med DATI. Besvär med nedre rygg har också minskat och benbesvär har ökat
något.
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7.2.3

Ögonbesvär

Mer än hälften (54 %) av DATI-intervjuarna har rapporterat att de haft ögonbesvär vid
arbetet med datorn. Femton angav att ögonbesvären uppträdde i slutet av arbetspasset, 7
då och då under arbetspasset och en svarade hela tiden. Besvären har varit obetydliga
svarade 3. De flesta (19) ansåg att besvären var måttliga medan en ansåg dem vara
uttalade. I gruppen som hade ögonbesvär använde 70 % terminalglasögon, medan i
gruppen inga besvär hade 58 % terminalglasögon. Skillnaden kan troligen förklaras av
att gruppen med terminalglasögon i allmänhet har sämre syn.
Figur 7.4
Antal ögonbesvär fördelat på typ av besvär

Ögonbesvären redovisas i figur 7.4. Flera besvär kunde anges i svaren. Sex intervjuare
angav en typ av ögonbesvär, 8 två typer och 9 tre eller flera. En intervjuare angav hela 8
olika former av ögonbesvär.
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7.2.4

Datorn

På frågan hur den under produktionsprovet använda datorn, Toshiba 1200, kunde
användas i intervjuarbetet ansåg 12 att den kunde användas vid både besöks- och
telefonintervjuer. De flesta (20) ansåg att datorn endast kunde användas vid
telefonintervjuer, medan 6 ansåg att den kunde användas varken vid besöks- eller
telefonintervjuer. Telefongruppen som använde stationära PC ingår inte i de redovisade
svaren. Samma fråga ställdes 1988 och flera angav då att den kunde användas vid besök,
vilket framgår av nedanstående figur.
Figur 7.5
Datorns användningsområden

Efter produktionstestet 1988 ställdes samma fråga. Svaren var då mer positiva till
Toshiba 1200, hälften ansåg att den kunde användas för både besöks- och
telefonintervjuer, medan andra hälfen ansåg den användbar för endast telefonintervjuer.
En av 29 var då helt negativ till datorn.
På frågan om hur intervjuaren tyckte det var att läsa texten på skärmen ansåg 34 att det
inte var några problem, medan 8 ansåg att det gick med en viss ansträngning. Samma
fråga ställdes för ett och halvt år sedan och då var svaren mer negativa, men då saknades
också bakgrundsbelysning på skärmen.

7.2.5

Arbetet med DATI

På frågan om hur intervjuarna upplever det att arbeta med DATI svarade 29 att det var
mycket intressant, 10 "ja något" medan 3 angav "nej knappast". Att DATI var svårt
angav 6 av 40 och resten tyckte inte att det var svårt. DATI var psykiskt påfrestande
ansåg 9 av 40 intervjuare. Lika många ansågs det var fysiskt påfrestande.
De flesta intervjuarna (81 %) ansåg DATI vara någonting övervägande positivt för sitt
arbete. Fem hade ingen uppfattning eller att det både fanns positiva och negativa delar.
Tre var övervägande negativ, vilket motiverades med störningar under nattens sömn och
omöjligt att sitta ute i solskenet vid intervjun. Samma fråga ställdes 1988 och då var bara
hälften av de deltagande övervägande positiva.
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Andel intervjuare som ansåg DATI vara något övervägande positivt för SCB var 78 %,
vilken är en ökning från 46 % i 1988 års enkät. Övriga hade ingen uppfattning i denna
fråga. På frågan om DATI gör intervjuarnas arbete mer effektivt svarade 57 % ja och 40
% nej. Andelen nej-svar var 66 % 1988. De flesta har motiverat ökad effektivitet med att
de slipper postning och all papperhantering.
Andra motiv är tillgång till gruppindelning vid urvalssorteringen, hopp till rätt fråga,
snabbare insändning m m.
Figur 7.6
Intervjuarattityd till intervju och UBhantering i DATI 1988 och 1990

Attityden till UB-hanteringen har svängt, vilket framgår av figur 7.6. När frågan ställdes
år 1988 ansåg 4 av 5 att UB- hanteringen var sämre i DATI. Motiv till att DATI var
sämre var bl a, för lite plats att skriva kontaker på, bättre överblick med papper, saknar
tillgången till uppgift var intervjupersonen arbetar (finns i intervjun).
Det finns en intressant skillnad när vi tittar på olika utbildningsgrupper. Hälften av den
först utbildade intervjugruppen ansåg att UB-hanteringen var sämre i DATI, medan andra
hälften ansåg den vara jämförbar med pappersversionen. I den sist utbildade gruppen
ansåg 5 av 7 att UB-hanteringen var bättre i DATI, en lika och en sämre. Detta är ett
tecken på att de som gick den första kursen fick en betydligt sämre utbildning, vilket
också bekräftas under utbildningskapitel 7.2.6.
Det framgår också av figur 7.6 att även attityden till intervjun har svängt från till det
bättre i DATI sedan 1988. Intervjun blir bättre i DATI ansåg 60 %, lika bra svarade 21
%, medan 19 % ansåg den fungera sämre med stöd av dator. De senare motiverar detta
med att det tar för lång tid mellan vissa frågor. De positiva motiverar det med att
hoppanvisningarna alltid blir rätt
På frågan om DATI påverkar sättet att ställa frågor svarade 29 % ja. Detta kommenterades ofta med att det blev ett lugnare tempo, vilket också iakttagits vid observationer i
fält. Resultatet av detta var att frågorna ställs i förväg (från minnet) och att man fick
småprata mer när uppgifter skrivs in.
En fjärdedel av intervjuarna använder regelbundet papper och penna som komplement till
datorn. Sju av tio gör det någon gång, medan 7 % aldrig använder papper och penna i
samband med arbete med DATI. En tredjedel av intervjuarna angav att de använt
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pappersblankett vid något tillfälle. Oftast var detta i samband med besöksintervju, vilket
också var rekommendationen. Någon använde pappersblankett när hon blev uppringd av
intervjupersonen.
Figur 7.7
Intervjuarnas upplevelser om DATI är mer eller mindre stressigt att arbeta medänPAPI

Avfigur7.7 framgår att något fler tyckte att intervjun i DATI var mer stressig än i PAPI.
Samma fråga ställdes efter provet i maj 1988 och svaren var då jämnt fördelade på mer
eller mindre stressigt. Motiv till att DATI var mer stressigt var bl a väntetiderna mellan
frågorna.
Hela 88 % av intervjuarna ansåg att beslutet att fortsätta DATI även under våren var
riktigt. En var negativ till detta beslut. I den först utbildade gruppen var en negativ och
två hade igen uppfattning om fortsättaingen.

7.2.6 Utbildningen
Den DATI-utbildning som intervjuarna erhöll utvärderades med en fråga som var
uppdelad i 6 olika kapitel. De flesta ansåg att utbildningen var lagom i alla kapitel. En
tredjedel ansåg att de fått för lite utbildning i UB-hantering, maskinskrivning och
ergonomi. Av de som fått för lite utbildning i UB-hantering var hälften ur den först
utbildade gruppen. Var sjätte intervjuare ansåg att de fått för Ute utbildning om fältdatorn,
intervjuprogrammet och kommunikationen. Också här var den först utbildade gruppen
överrepresenterad. En ansåg att utbildningen var för lång när det gällde maskinskrivning
och 3 ansåg detta för ergonomikapitlet.
Nio av tio ansåg att stödet från centralt håll, D/BE och DATI-gruppen, var lagom. Resten
ryckte att stödet var för litet. En intervjuare kommenterade detta med att hon tyckte det
automatiskt var intervjuamas fel om nattens kommunikation gick snett.
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8.

SKATTNINGARNA

8.1

Syfte

Under provets genomförande har skattningar av de viktigaste variablerna tagits fram
baserade på DATI- respektive PAPI- intervjuer. Ett första syfte har varit att undersöka
om den uppläggning av provet som gjordes skulle komma att allvarligt påverka den
ordinarie tidsserien i AKU. En regel för att fortsätta provet i planerad omfattning var
därvid att störningen av huvudvariablerna sysselsatta och arbetslösa högst fick uppgå till
40% av standardavvikelsen för en månadsskattning. De fordöpande jämförelserna visade
att provets urvalstorlekar kunde bibehållas som planerat.
Jämförelsen mellan DATI- och PAPI-skattningarna har varit ett viktigt inslag vid
kvalitetsjämförelsen mellan metoderna. Här har också återintervjuerna och
fältobservationerna gett värdefull information.
Om DATI skulle införas i AKU, kan detta komma att skapa brott i tidsserierna. Ett
metodbyte som skapar brott i tidsserierna är alltid negativt ur användarnas synpunkt. Det
vi kan göra för att underlätta situationen är att skatta den skillnad i nivåerna som är att
hänföra till metodbytet. En eventuell övergång till DATI kan emellertid inte göras från en
månad till nästa utan den måste av praktiska skäl gradvis införas. Eftersom
kortperiodiska förändringar är ytterst viktiga i AKU gäller det att införa den nya metoden
på ett sätt som minimerar störningarna i de kortperiodiska förändringsskattningarna t ex
genom överväganden om införandeperiodens längd eller speciell skattningsmetodik vid
införandet. Skattningar av nivåskillnader till följd av metodbytet är därför ett viktigt
underlag vid beslut om hur införandet av DATI skall ske.

8.2

Resultat

Jämförelse mellan skattningar baserade på PAPI resp DATI-intervjuer, augusti 1989februari 1990. Storleken på skillnaderna är en viktig information för att bedöma hur
förändringsskattningarna påverkas vid en given införandetakt. Ett kriterium kan vara att
skattningarna av förändringar i huvudvariablernar inte får påverkas mer än var som
motsvarar 20 % av förändrings skattningens standardavvikelse. Med en planerad
införandetakt på ett år , dvs 20% ökad DATI-andel per kvartal, får skillnaderna mellan
metoderna i så fall inte uppgå till mer än standardavvikelsen för förändringsskattningen
mellan närliggande kvartal.
Osäkerheten i förändringar mellan närliggande kvartalsgenomsnitt varierar mellan 40 60 % av osäkerheten för en enskild månadsmätning. Våra skattningar av skillnaderna
mellan DATI och PAPI har trots att de baseras på en 6 månaders provperiod en osäkerhet
av ca 130 % av en månadsmätning. Alla signifikanta skillnader är därför viktiga att
beakta både som vägledning vid ett eventuellt införande av DATI men även vid
kvalitetsutvärderingen som ett uttryck för en biasskillnad mellan metoderna.
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Tabell 8.1
Andel efter huvudbegreppen i AKU

Inga signifikanta skillnader.
Tabell 8.2
Andel efter AK-status

Inga signifikanta skillnader.
Tabell 8.3
Andel efter anknytningsgrad (3-delning)

Signifikanta skillnader för grupperna lös anknytning resp utan anknytning. Skillnaden
beror sannolikt på att svarsalternativen fick en annan layout i DATI-metoden. Efter
provperioden ändrades layouten i DATI. Se vidare kapitel 10.1
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Tabell 8.4
Andel i olika arbetstidsklasser

Resultaten i tabell 8.4 visar att arbetstiden får en större spridning i DATI-metoden. Flera
av skillnaderna är signifikanta.
Ytterligare jämförelser har gjorts avseende de sysselsattas fördelning efter näringsgren
och yrke.
Tabell 8.5
Sysselsatta efter näringsgren

FA= fast anställda
TA= tidsbegränsat anställda
FÖ= företagare
MF= medhjälpande familjemedlemmar utan lön
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Tabell 8.6
Sysselsatta efter yrke

Sammanfattningsvis blir bedömningen att skattningsskillnaderna mellan metoderna är
små för huvudvariablerna. Ett införande av DATI med den planerade införandetakten av
20% per kvartal bedöms kunna göras utan att någon speciell skattningsmetodik behöver
tillgripas under införandeperioden.
När DATI är helt införd i AKU kommer vi att kunna redovisa metodförändringens
betydelse för skattningarna med betydligt större precision än i dag, eftersom
beräkningarna då kan baseras på ca 2 års undersökningar.
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9

ÅTERINTERVJUSTUDIE

9.1

Studiens uppläggning

I kapitel 3 motiverades varför det var vitalt att inkludera en återintervjustudie i produktionsprovet. Kärnpunkten var att om skattningsskillnader framkom mellan resultaten
baserade på DATI och resultaten baserade på PAPI så måste man ha information om
vilken metod som gav de bästa skattningarna. För detta krävdes information från
återintervjuer med tidigare DATI-intervjuade resp PAPI-intervjuade som visar i vilken
grad respektive metods intervjuer var "sanna".
Det betyder att den ofta använda ansatsen med återintervjuer, att den skall vara så lika
ordinarie intervjun som möjligt (och alltså av samma kvalitet som den), inte var
användbar för produktionsprovets syfte. Istället skulle återintervjuerna så långt möjligt ge
de sanna värdena och utgöra ett slags facit. Detta approximerades genom en
återintervjumetod medfördröjd rekonsiliering som i korthet innebar följande:
Ytterligare en AKU-intervju - avseende samma mätvecka - genomfördes, denna gång
enligt PAPI-metod och med nyklassificeringsblankett för alla. Intervjun skulle göras
mycket noggrant av speciellt utbildade intervjuare. Intervjuaren hade inte vetskap om
resultaten från den ordinarie intervjun. Efter intervjun tog intervjuaren del av de
viktigaste resultaten - anknytningsgrad och arbetskraftsstatus - från den ordinarie
intervjun och ställde några fördjupningsfrågor för att nå maximal säkerhet. Om
uppgifterna var olika mellan ordinarie intervju och återintervju ställdes ytterligare en
mängd fördjupningsfrågor för att ingående beskriva intervjupersonens arbetssitution.
Svaren skulle ligga till grund för en expertbedömningen av vilken av intervjuerna som
var den sanna.
Genom denna fördröjda rekonsiliering uppnåddes att man dels fick maximal information
om de intervjupersoner där uppgifterna avvek mellan ordinarie intervju och återintervju
och dels undvek problemet med att återintervjun färgades av vetskapen om resultatet från
den ordinarie intervjun. Detta förfarande har växt fram ur erfarenheterna från en tidigare
återintervjustudie i AKU från 1978 (Bergman och Thorslund 1980).
På två sätt är det problem att återintervjuerna görs senare än de ordinarie intervjuerna:
- det ökade avståndet till mätveckan ställer särskilda krav på återintervjun så att tidsfel
inte ska smyga sig in.
- DATI-proceduren är snabbare vilket leder till att DATI-intervjuade snabbare är
tillgängliga för återintervjuer än PAPI-intervjuade. Detta kan möjligen introducera en
artificiell metodskillnad.
Nu ska tidsfaktorn vid återintervjuerna inte överbetonas - det finns inget stöd i litteraturen
för påtagliga effekter på svaren av så måttliga tidsgap som det här är fråga om. I
kommande kapitel redovisas den metod som valts för att minska tidsgapet mellan
återintervjuerna i DATI och PAPI samt figur över tidsförskjutningen mellan ordinarie
intervju och återintervjun för resp metod.

9.2

Urval

Återintervjuförfärandet med en noggrann återintervju samt rekonsiliering innebar en ökad
uppgiftslämnarbörda och därmed en ökad risk för att de återintervjuade skulle vägra
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fortsatt deltagande i AKU. För att i största möjliga utsträckning minska de negativa
följderna för ordinarie AKU kom återintervjuerna att i huvudsak förläggas till utgående
paneler. Det bedömdes att ca 600 återintervjuer skulle vara möjliga att utföra och
administrera per månad, dvs ett urval på ca 3600 för hela provperioden (augusti-januari).
Hälften av återintervjuerna fördelades på DATI och hälften på PAPI.
Återintervjuerna skulle vidare allokeras så att maximalt god precision uppnåddes för
skattningen av mätfelsbiasenför skattningen av sysselsättning och arbetslöshet samt för
anknytningsvariabelns tre huvudkategorier fast, lös resp ej anknytning till arbetsmarknaden. En restriktion för allokeringen, med tanke på bortfallsrisken ovan, var att
endast grupper i utgående panel kunde överrepresenteras.
Underlaget för allokeringsberäkningarna utgjordes av resultat från en tidigare
återintervjustudie på AKU 1978 samt skattningar av de aktuella variablerna från ordinarie
AKU. Urvalet stratifierades på status enligt ordinarie intervjun och drogs sedan
sekvensiellt med hjälp av UB-numrets slumptalsdel. Genom detta förfarande kunde tiden
mellan ordinarie intervjun och återintervjun minskas eftersom man inte behöver invänta
att alla intervjuats innan återintervjuerna kan börja.
Återintervjuurvalets storlek och allokering för DATI resp PAPI framgår under kapitel
fältarbete nedan (tabell 9.2).
Allokeringen ledde till att man kan skatta det systematiska mätfelet med följande
standardavvikelser (hänsyn även tagen till bortfallet i återintervjustudien).
Tabell 9.1
Precision i skattning av systematiskt mätfel

9.3

Genomförande

9.3.1

Tid

Återintervjustudien skulle - enligt planerna - genomföras under augusti-januari. Dessa
planer kunde dock inte hållas beroende på otillräcklig intervjuarkapacitet. Under
november avbröts studien och under december gjordes inga återintervjuer alls. Istället
utökades urvalet i januari till ca 900 och dessutom gjordes ca 900 intervjuer i februari för
att nå upp till de planerade ca 3600 intervjuerna.
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Intervjuerna skulle göras så nära mätveckan som möjligt för att minimera risken för
minnesfel. Fältarbetet startade ca 10 dagar efter mätveckan. Eftersom urvalet
stratifierades på arbetskraftsstatus enligt ordinarie intervju kunde inte urvalet dras förrän
ordinarie intervjun var rättad. DATI och PAPI-urvalet skulle återintervjuas med samma
tidsförskjutning vilket innebar att DATI-intervjuerna (som snabbare var rättade ) fick
vänta in PAPI.

9.3.2

Intervjuer

Återintervjuerna gjordes av 15 intervjuare (8 fältintervjuare och 7 från telefongruppen),
som arbetade centralt. Dessa genomgick en särskild utbildning med tonvikt på kunskap
om de definitioner i AKU som är avgörande för anknytningsgrad och status.
Så långt det någonsin var möjligt skulle återintervjun göras med urvalspersonen själv
(direkt intervju).
Samtliga återintervjuer är gjorda enligt PAPI-metod med nyklassificeringsblankett.
Återintervjuerna har gjorts i tre steg (blanketter se bilaga 3):
1.

Intervjuaren genomförde en maximalt noggrann AKU-intervju och följde
blanketten så exakt som möjligt. Speciell vikt lades vid tidsangivelserna i
blanketten. Under intervjuns gång noterades grad, status (arbetade timmar och
arbetssökandeveckor) samt arbetsgivarens namn enligt återintervjun på
urvalsblanketten.

2.

Efter intervjun bröt intervjuaren upp nedersta delen av UBn och tog del av
motsvarande svarsuppgifter från den ordinarie intervjun. Resultaten från de båda
intervjuerna jämfördes.
- Om lika resultat (grad, arbetsgivare och status) valdes grön rekonsilieringsblankett.
- Om olika resultat valdes röd rekonsilieringsblankett.

3.

Frågorna i både grön och röd blankett var uppdelade i tre avsnitt: frågor om
anknytningsgrad, frågor om mätveckan (däribland frågor om förhållandena veckan
före och efter mätveckan) samt utbildningsfrågor.
Frågorna i den gröna blanketten fanns också i den röda. Den röda blanketten
innehöll dessutom "frågor" för att i efterhand kunna fastställa det sanna värdet och
kunna förklara orsaker till avvikelser mellan de båda intervjuerna. Det var inte
färdigformulerade frågor utan ett antal stödord till hjälp för intervjuaren att finna
förklaringen till att det blivit olika resultat mellan de båda intervjuerna.

9.3.3

Bedömning sann/falsk. Kodning av feltyp

Syftet med val av återintervjumetod var att få underlag för ait fastställa det sanna värdet så långt det någonsin är möjligt - när det gäller grad och status (Uppgift om arbetsgivare
fanns med för att säkerställa att de båda intervjuerna avsåg samma arbete).
En ämnesexpert på AKU gick igenom intervjuerna och i de fall återintervjun och den
ordinarie intervjun gav skilda resultat bedömdes vilken av intervjuerna som var riktig,
med hjälp av uppgifterna i rekonsilieringsblanketten. I enstaka fall har ytterligare kontakt
med urvalspersonen tagits.
I de fall återintervjun visade sig vara den falska har den rättats. Det som i resultatavsnittet
nedan kallas "anknytningsgrad/status enligt återintervjustudien" är alltså det "sanna"

57

värdet. De ursprungliga svaren och kommentarer till felen har dock noterats på rekonsilieringsblanketten.
I samband med bedömningen har materialet också kodats efter feltyp och förklaring
varför ordinarie intervjun blivit fel har noterats.

9.3.4

Kodning, dataregistrering, rättning

AKU-blanketterna för återintervjun har efter expertbedömningen och ev rättning kodats,
dataregistrerats och rättats på samma sätt som ordinarie AKU. Rekonsilieringsblanketterna har dataregistrerats.
Därefter har ett totalregister för återintervjustudien framställts, avstämts mot
urvalsregister, kontrollerats och rättats. Registret innehåller ordinarie AKU-intervju, den
sanna återintervjun och svaren på rekonsilieringsfrågorna samt kodning av feltyp och
kommentarer.

9.4

Resultat

9.4.1

Fältarbete

Återintervjustudien kunde - som tidigare nämnts - inte genomföras enligt de ursprungliga
planerna. Endast 68% intervjuer blev resultatet av fältarbetet i november och denna
månad har därför helt uteslutits ur resultatredovisningen.
I uppläggningen av återintervjustudien ingick att DATI-intervjuerna skulle invänta
intervjuerna gjorda med PAPI-metod före urvalsdragningen för att eliminera skillnader i
de båda metoderna som kan bero på att tidsavståndet mellan ordinarie intervju och
återintervju var olika för de två metoderna.
Figur 9.1
Tidsavstånd från mätveckan för ordinarie intervju resp återintervju för DATI resp PAPI

Figuren visar tydligt att det inte finns några större skillnader mellan metoderna när det
gäller tidsavståndet mellan ordinarie intervju och återintervju.
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Bortfallet - ej anträffade - varierar mycket mellan månaderna främst beroende på att
antalet intervjuare som arbetat med återintervjuerna inte har varit tillräckligt vissa
månader. Inför januariundersökningen - efter den avbrutna undersökningen i november
och den inställda decemberundersökningen - sköttes inbokningen av intervjuare bättre,
vilket tydligt visar sig i resultaten. Andelen vägran är förhållandevis liten, vilket visar att
det går bra att motivera urvalspersonerna att delta i kvalitetsundersökningar av denna typ.
De flesta deltog för nionde gången i AKU i samband med återintervjustudien. Övrigt
bortfall består huvudsakligen av enheter som kodats som bortfall i samband med rättning
och urvalsavstämning (fel UE-nummer, saknade blanketter etc).
Figur 9.2
Bortfalletfördelat efter orsak och metod

Totalt har 92.4 % av urvalet resulterat i intervju, 93.2 %för DATI och 91 _5 %för PAPI.
Bortfallet är något högre i PAPI ån i DATIför alla månader. Det är bland de ej anträffade
som skillnaderna finns. Detta är troligen en effekt av att fältarbetstiden kom att bli något
kortare för PAPI, eftersom urvalet drogs något senare för denna metod.
Tabell 9.2
Urvalsstorlekar och fältarbetsresultat för återintervjustudien fördelade efter arbetskraftsstatus och metod vid den ordinarie intervjun
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Bortfallet i återintervjustudien är ju något högre i PAPI än i DATI och dessutom varierar
andelen bortfall mellan olika urvalsstrata för båda metoderna. Kompensation för bortfallet har gjorts i de tabeller där resultaten från de två metoderna jämförs. Bortfallskompensationen har gått till så att svararna i återintervjun har delats upp på status och
metod. Inom varje sådan grupp har uppräkning skett mot antalsskattningama baserade på
samtliga intervjuer under augusti 89 - februari 90.

9.4.2

Sanna/felaktiga

intervjuer

Återintervjustudien omfattar 3325 intervjuer, 1678 från DATI-urvalet och 1647 från
PAPl-urvalet.
Uppläggningen av studien var ju sådan att om det fanns skillnad i anknytningsgrad
och/eller arbetskraftsstatus ansågs det som olika resultat och röd rekonsilieringsblankett
skulle användas. I DATI var 189 intervjuer (11%) olika och 204 intervjuer (12%) var
olika i PAPI.
Vid bedömningen av dessa totalt 393 intervjuer har 71 återintervjuer (18%) bedömts som
fel (32 DATI och 39 PAPI), dvs den ordinarie intervjun var sann. Rekonsilieringsfrågorna och expertbedömningen efteråt har alltså starkt bidragit till att skapa ett sant
värde. Några intervjuer är fel både vad gäller anknytningsgrad och arbetskraftsstatus
(som ej kan förklaras av gradfel). I ett fåtal fall visade det sig att både den ordinarie
intervjun och återintervjun var fel.
För att säkerställa att de båda intervjuerna avsåg samma arbete skulle röd blankett
användas även i de fall där enbart namnet på arbetsgivaren var olika. Dessa ingår i
ovanstående redovisning. Det kunde röra sig om dataregistreringsfel, företag som bytt
namn nyligen, företag där flera namn används, koncerner med dotterbolag etc. Dessa
olikheter är vanligare i PAPI än i DATI, beroende på att ordinarie intervjun gjorts med
kontrollblankett i större utsträckning i PAPI (alla DATI-intervjuer gjordes ju som
nyklassificering under augusti-oktober). Intervjuer där enbart skillnader i namn på
arbetsgivare förekommer anses sanna i nedanstående tabeller.
Efter bedömning av vilken intervju som är sann och justering för namnfel har följande
resultat framkommit.
Tabell 9.3
Antal sanna resp felaktiga intervjuer i DATI resp PAPI

Ordinarie intervjun år alltså sann - när det gäller grad och status - i ungefär lika stor
utsträckning i DATI som i PAPI (92 resp 93 %).
I följande kapitel behandlas de skillnader som dock finns mellan de två metoderna, vad
som kan ha orsakat felen och vad som kan göras for att minska antalet felaktiga intervjuer
i framtiden.
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9.4.3

Anknytningsgrad

Variabeln anknytningsgrad till arbetsmarknaden infördes i AKU 1987 och delas in i
följande grupper. Vid tolkningen av resultaten från studien läggs tonvikten på de tre
huvudgrupperna.
Fast anknytning
fast anställda (FA)
egna företagare (FÖ)
medhjälpande
familjemedlemmar (MF)

Lös anknytning
tidsbegränsat anställda (TA)
utan arbete, men arbetat
senaste året (SÅ)

Ej anknytning
ej arbetat senaste året (UA)
övriga (EX)

Nedan redovisas antal intervjuer fördelade på anknytningsgrad enligt den ordinarie
intervjun och enligt återintervjustudien (sant värde) för de två insamlingsmetoderna.
Tabell 9.4
Anknytningsgrad enligt ordinarie intervju och återintervjustudien - DATI

Urvalet

Tabell 9.5
Anknytningsgrad enligt ordinarie intervju och återintervjustudien - PAPI

Urvalet

Ovanstående tabeller visar det antal observationer som ligger till grund för de
bedömningar av kvalitetsskillnader i DATI resp PAPI som görs senare i denna rapport.
Antalet observationer är mycket litet för anknytningsgraderna MF och EX.
För att kunna bedöma felklassificeringarnas betydelse för totalskattningarna krävs att
antalet observationer räknas upp till befolkningsnivå så att hänsyn tas till att
urvalssannolikheterna och bortfallet inte var lika i alla strata.
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Resultaten av denna uppräkning för de båda metoderna visas i följande tabeller där endast
procenttal anges.
Tabell 9.6
Anknytningsgrad enligt ordinarie intervju och återintervjustudien - DATI
Uppräknat, procent

Tabell 9.7
Anknytningsgrad enligt ordinarie intervju och återintervjustudien - PAPI
Uppräknat, procent

94 % av de ordinarie intervjuerna gjorda med DATI-metod och 95 % av de som gjorts
med PAPI-metod är rätt klassificerade (sanna) avseende variabeln anknytningsgrad till
arbetsmarknaden (tabellens diagonaler).
Uttryckt på annat sätt innebär det att det relativa bruttofelet är 6 %för DATI och 5 %för
PAPI.
Om man istället redovisar variabeln enbart efter huvudgrupperna fast, lös och ej
anknytning reduceras bruttofelet till 5 %för DATI och 3 %för PAPI.
Bruttofelet mäter tillförlitligheten i klassificeringen av enskilda individer. Storleken av
bruttofelet har därför stor betydelse för att t ex kunna bedöma kvaliteten vid en studie av
strömmarna på arbetsmarknaden, där man följer de enskilda individerna. De individuella
felen kan i bästa fall ta ut varandra ( genom att antalet felaktigt uteslutna och antalet
felaktigt medtagna är lika stort) och inte påverka totalskattningarna.
Ett annat kvalitetsmått är det relativa nettofelet som anger tillförlitligheten i skattningen av
antal individer i en viss klass - hur mycket man underskattar/överskattar det sanna värdet
Nettofelet beräknas som förhållandet mellan skattningen i den ordinarie intervjun och
skattaingen enligt återintervjustudien.
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I nedanstående tabell har nettofelet beräknats med hjälp av de uppräknade värdena enligt
ordinarie intervjun och återintervjustudien. En grov beräkning kan göras utifrån
procenttalen i tabellerna ovan. Ex: nettofelet för TA i PAPI är 6.7/6.9 = 0.97 vilket
innebär att ordinarie intervjun underskattar det sanna värdet för TA med 3 %.
Tabell 9.8
Skattning av det relativa nettofelet för variabeln anknytningsgrad
PAPI

för DATI resp

Det systematiska mätfelets storlek (95 %-igt konfidensintervall) för de tre huvudgrupperna fast, lös resp ej anknytning till arbetsmarknaden för de två metoderna framgår
nedan.

För skattningarna av anknytnings grad redovisat efter indelning i fast, lös resp ej
anknytning till arbetsmarknaden uppvisar PAPI inte några signifikanta fel, medan
däremot säkerställda systematiska mätfel finns i DATI både för lös anknytning och ej
anknytningtillarbetsmarknaden.
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9.4.4

Arbetskraftsstatus

Förutom anknytningsgrad som redovisats tidigare gjordes rekonsiliering på variabeln
arbetskraftsstatus som är det mest centrala begreppet i AKU. Redovisning sker enligt
följande indelning:
I arbetskraften
Sysselsatta
status 2, i arbete
status 3, frånvarande
Arbetslösa
status 4

Utanför arbetskraften
status 1
status 5 (arbetsoförmögen)

De tabeller som redovisas i detta kapitel är av samma typ som i förra kapitlet där
skillnader i anknytningsgrad mellan DATI och PAPI behandlades.
Tabell 9.9
Status enligt ordinarie intervju och återintervjustudien - DATI

Urvalet

Tabell 9.10
Status enligt ordinarie intervju och återintervjustudien - PAPI

Urvalet

Antalet observationer är litet för status 4 och 5 varför det är vanskligt att dra några
slutsatser om dessa grupper.
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Tabell 9.11
Status enligt ordinarie intervju och återintervjustudien - DATI
Uppräknat, procent

Tabell 9.12
Status enligt ordinarie intervju och återintervjustudien - PAPI
Uppräknat, procent

/ DATI har 4 % felklassats på status vid den ordinarie intervjun, motsvarande siffra för
PAPI är5%( bruttofelet).
I den studie som genomfördes 1978 med oberoende återintervjuer var 7 % olika klassade
på status vid de båda intervjuerna.
För huvudgrupperna sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften är
bruttofelet 2 %för både DATI och PAPI.
Det relativa nettofelet - dvs överskattning resp underskattning - för variabeln status har
beräknats för de två metoderna på samma sätt som för anknytningsgrad.
Tabell 9.13
Skattning av det relativa nettofelet för variabeln arbetskraftsstatus för DATI resp
PAPI
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För grupperna sysselsatta, arbetslösa och utanför arbetskraften visar studien följande
systematiska mätfel. Även här har 95 %-igt konfidensintervall angivits.

Studien visar - när det gäller treindelningen - inte några signifikanta systematiska mätfel
för PAPI, däremot är felet för gruppen utanför arbetskraften säkerställt iDATI.
Signifikanta systematiska mätfelfinnsför status 2 (underskattning) i båda metoderna, för
status 1 (överskattning) i DATI samt för status 3 (överskattning) i PAPI.

9.5

Orsaker till felklassificeringarna

9.5.1

Anknytningsgrad

Fast och tidsbegränsat anställda (FA och TA)

Underskattningen av grad TA är betydligt större i DATI än i PAPI. Det uppmärksammades tidigt under provperioden att det fanns skillnad i skattningarna av TA mellan DATT
och PAPI och orsakerna till detta diskuterades. Det visade sig att svarsalternativen för
den avgörande frågan huruvida up hade en fast eller tidsbegränsad anställning (G9) hade
fått en annan layout i DATI. FA-alternativen hade placerats överst och under dem följde
de olika TA-alternativen, medan svarsalternativen i PAPI är indelade i spalter.
Fr o m mars ändrades layouten i DATI och skillnaden i skattningarna av FA och TA
mellan de båda metoderna reducerades. Genom att ändra layouten borde alltså nettofelet
på sikt bli lägre i DATI - dock ej direkt till samma låga nivå som i PAPI. De fel som
introducerats med DATI under provperioden kommer troligen att finnas kvar till dess att
hela urvalet förnyats. Det är tveksamt om man med kontrollblanketten kommer att
upptäcka tidigare felklassningar.
Om man antar att DATI på sikt kommer ner till det nettofel som finns i PAPI återstår
dock bruttofelet, troligen av samma omfattning som i PAPI. Vi vet från arbetet med
omläggningen av AKU (RIDA) att felklassningar förekom på denna variabel. Redan i
missivbrevet i ordinarie AKU betonas därför att vi kommer att fråga om vilken typ av
anställning up har. Det rörde sig i RIDA-testen oftast om TA som felaktigt klassats som
FA, medan felen nu går i båda riktningarna.
Denna fråga är uppenbarligen svår att besvara för up, och texten i missivbrevet räckte
inte för att helt komma till rätta med detta fel. Alternativa frågeformuleringar, ev
uppdelning på två frågor, bör nog prövas.
Företagare och medhjälpande familjemedlemmar (FÖ och MF)

Egna företagare överskattas något i bada metoderna. Den huvudsakliga orsaken är att
personer som äger och arbetar i små bolag svarat egen företagare resp fast anställd vid de
båda intervjutillfällena. Det förekommer felklassificeringar i båda riktningarna. Det finns
inga regler hur de ska betraktas i AKU, utan de får själva avgöra vilket alternativ som är
lämpligast.
Antalet medhjälpande familjemedlemmar är alltför få i studien för att några slutser ska
kunna dras. I de flesta redovisningar slås företagare och medhjälpare ihop.
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Personer som inte har arbete (SÅ, UA och EX)

Nettofelen i DATI och PAPI går i olika riktningar för anknytningsgraderna SA och UA.
När det gått mer än 1 år sedan up senast haft arbete borde omkodning ha skett maskinellt
- från SA till UA - vilket dock inte gjorts. Detta fel uppstår enbart när kontrollblankett
används och är därför betydligt vanligare i PAPI, pga provets uppläggning med enbart
ny klassificering i DATI under de första tre månaderna. Samtliga 14 felklassade individer
(SÅ —> UA) i PAPI och 1 av 3 i DATI beror på detta. Nettofelet för resp grad - när
omkodning införs -o beräknas komma att gå i samma riktning för båda metoderna;
underskattning av SÅ med ca 5 % och överskattning av UA med 15-20 %.
Samtliga felklassningar där UA borde varit SÅ beror på att up glömt tillfälliga mindre
arbeten eller arbeten som avslutats nära ettårsgränsen. Detta gäller både DATT och PAPI.
Denna typ av fel uppstår inte så ofta när kontrollblankett används eftersom vi där enbart
frågar om senaste tremånadersperioden i stället för hela senaste året. Av de 13 DATIintervjuerna som felaktigt klassats som UA i stället för SÅ är 9 ny- eller omklassificeringar. I PAPI härrör sig samtliga fel från kontrollblankett. Om man även här antar att
skillnaderna mellan DATI och PAPI härrör sig till provets uppläggning skulle denna typ
av fel i DATT reduceras kraftigt när metoden är i full drift
Kontrollblanketten täcker inte in nyblivna EX. Om vi kan lösa detta med t ex en ny fråga
borde felen för både UA och EX reduceras i båda metoderna. Dessa båda grader
redovisas oftast tillsammans varför felklassificeringarna inte får några allvarliga
konsekvenser. Grad EX har mest tillkommit för att förenkla fältarbetet.
Småjobb som up brukar utföra och arbeten som up formellt har kvar under sjukdom,
studier och barnledighet fångas upp något sämre i DATI än PAPI. Dessa fel är av liten
omfattning och troligen beror skillnaden mellan metoderna till en del på provets
uppläggning med fler nyklassificeringar i DATI än i PAPI.
Fast, lös resp ej anknytning

Ovanstående åtgärder skulle troligen leda till att skillnaderna mellan DATI och PAPI
nästan helt eliminerades vad gäller anknytningsgrad till arbetsmarknaden indelad i tre
redovisningsgrupper. Gruppen fast anknytning till arbetsmarknaden skulle inte felskattas
alls, gruppen lös anknytning skulle komma att underskattas med några % och gruppen ej
anknytning överskattas med ca 10%. Dessa uppskattningar gäller både DATI och PAPI.

9.5.2

Arbetskraftsstatus

Fel i variabeln arbetskraftsstatus är svårare att förklara än felen i variabeln anknytningsgrad till arbetsmarknaden. Status är ju mer beroende av förhållanden under mätveckan,
medan anknytningsvariabeln är mer stabil över tiden.
Sysselsatta (status 2-3)

Säkerställda mätfel för gruppen sysselsatta totalt finns enligt ovan inte i någon av
metoderna. Det finns dock felklassificeringar i både DATI och PAPI, som dock inte
nämnvärt påverkar det relativa nettofelet för sysselsatta eftersom gruppen är så stor.
Inom gruppen sysselsatta finns dock felklassificeringar som påverkar skattningen av
personer i arbete (status 2) resp frånvarande (status 3). Felen är vanligare i PAPI (37) än
i DATI (28). De går i båda riktningarna vilket ju gör att nettofelet blir lägre än bruttofelet,
men det leder dock till en överskattning av frånvarande/underskattning av personer i
arbete, ungefär lika stor i DATI som i PAPI (12 resp 11 personer).
Denna typ av fel kan i ungefär hälften av fallen i någon mån förklaras av att ordinarie
intervjun avser fel mätvecka. Intervjuaren har kanske inte betonat tillräckligt vilken vecka
intervjun avsåg eller up har missuppfattat/glömt. Det förhållande som registrerats i
ordinarie intervjun har egentligen gällt veckan före eller efter mätveckan. Det är vanligare
att status 3 felaktigt noterats för mätveckan än status 2. Kanske kommer up ihåg att
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han/hon varit sjuk eller haft semester någon vecka och när så intervjuaren frågar om en
speciell vecka "tror" up att det var den veckan.
I 18 fall - lika många DATI som PAPI - kan inte förhållanden veckan före eller efter
mätveckan vara förklaring till avvikelsen. 15 av dessa fall (8+7) har noterats som status 3
när up i själva verket arbetat alla de tre veckorna vi frågat om i återintervjustudien. Helt
oförklarligt.
Om man - på något hypotetiskt sätt - skulle kunna eliminera felklassificeringarna mellan
status 2 och 3 - inom gruppen sysselsatta - skulle antalet personer i arbete komma att
underskattas med 1% (ca 20 000 personer) i båda metoderna. För skattningen av
frånvarande skulle det innebära att gruppen i DATI skulle komma att underskattas med 3
% och överskattas i PAPI med 2 %. Samtliga fel skattning ar ligger dock inom
felmarginalen. Denna typ av fel kan alltså inte förklara skillnaderna mellan DATI och
PAPI när det gäller frånvarande. Orsakerna måste sökas bland felklassificeringar mellan
status 3 och personer som inte har arbete.
Att ha arbete

Personer som "har arbete" i den meningen att de kallas när arbetsgivaren behöver dem
eller ringer själva - utan att ha någon överenskommelse om ett visst arbetsschema - ska
inte räknas som frånvarande enligt definitionen i AKU. Detta är en av orsakerna till att
status 3 överskattas. De flesta av dessa personer har klassifierats som status 1 i återintervjustudien och felet är vanligare i PAPI (10) än i DATI (3). Eftersom 10 av de 13 fallen
är kontrollblanketter, så kan skillnaden mellan metoderna när det gäller frånvarande till
viss förklaras av provets uppläggning. Risken att man svarar att man har arbetet kvar
fastän man är "frånvarande"är troligen stor och det skulle innebära att kontroll blanketten
är ett sämre mätinstrument för dessa fall.
En beräkning visar att frånvarande - exkl denna feltyp - inte skulle felskattas alls i DATI
medan PAPI skulle överskatta gruppen med 3 %. Skattningarna skulle alltså bli bättre
och skillnaden mellan metoderna skulle minska om detta fel kunde åtgärdas. Det troliga
är dock att när DATI är i full drift med samma andel kontroll-blanketter som i PAPI
kommer felet att uppstå även där, dvs DATI skulle komma att överskatta antal
frånvarande i samma utsträckning som PAPI.
4 fall i DATT som i ordinarie intervjun klassificerats som frånvarande har i återintervjustudien räknats som arbetslösa, vilket förutom överskattning av frånvarande också
bidragit till underskattaingen av de arbetslösa.
Utanför arbetskraften

I DATI finns ett säkerställt systematiskt mätfel som leder till överskattning av personer
utanför arbetskraften och även för undergruppen status 1. Skillnaden mellan DATI och
PAPI kan till stor del förklaras av felklassificeringen av frånvarande (se ovan), eftersom
samma fel även leder till underskattning av status 1. En beräkning - på samma sätt som
ovan - av det återstående nettofelet visar att status 1 skulle komma att överskattas med
9 % i DATI och 7 % i PAPI, dvs mindre skillnad mellan metoderna men signifikant
felskattning även i PAPI.
Överskattningen av status 1 i båda metoderna kan förklaras av att småjobb som up brukar
utföra och arbeten som up formellt har kvar under t ex sjukdom ej fångas upp (samma
orsaker som påverkade skattningen av anknytningsgrad). Detta fel är något vanligare i
DATI.
Dessutom finns några felklassificeringar där status 1 bedömts som status 5 i återintervjustudien. Detta fel är av mindre betydelse bl a därför att dessa två statusgrupper
tillsammans bildar gruppen utanför arbetskraften.
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10

KVALITETSBEDÖMNING

I kapitlet görs en sammanvägd bedömning av svarskvaliteten i DATI jämfört med PAPI.
Däremot diskuteras här inte kostnader med de olika metoderna - det görs i kapitlena 11
och 12. Den stora omfattningen på metodstudien med ca 17000 DATT-intervjuer (över
20 000 när även februari medräknas), som kan jämföras med många gånger flera PAPIintervjuer, med över 3000 återintervjuer och med diverse stödjande information av annat
slag (bl a observationer i fält) ger ett gott utgångsläge för kvalitetsjämförelsen.
Faktaunderlag för kvalitetsjämförelsen är främst skattningsjämförelserna mellan resultat
erhållna med de två metoderna (kapitel 8), resultaten från återintervjuerna (kapitel 9),
erfarenheterna från en fältobservationsstudie (kapitel 6), intervjuarnas synpunkter
(kapitel 7), jämförelsen av kodningen och granskningen (kapitel 5) och av systemutformningen (kapitel 4).

10.1

Skattningsskillnader mellan metoderna

Det mest avgörande för svarskvaliteten i AKU är att skattningarna av anknytningsgrad till
arbetsmarknaden och av arbetskraftsstatus är korrekta. Detta gäller i synnerhet
skattningarna av sysselsatta och arbetslösa. De mest basala jämförelserna mellan
metoderna avser därför variablerna inom dessa två områden. DATI- och PAPIskattningarna var mycket lika för andelen sysselsatta och andelen arbetslösa liksom för
nästan alla andra variabler inom områdena. Fyra undantag fanns dock:
(1) Ca en procent fler var fast anknutna till arbetskraften enligt DATI än enligt PAPI och
ca två procent färre var löst anknutna till arbetskraften enligt DATI än enligt PAPI. Det
finns två skäl att tro att PAPI gav de riktigaste skattningarna:
- PAPI-resultaten stämmer bäst med återintervjuresultaten som så långt det är möjligt ger
de sanna värdena.
- En granskning av datainsamlingsproceduren visade att svarsalternativen fått en
annorlunda layout i DATI som innebar att de inte var lika tydligt grupperade som
svarsalternativen i PAPI. I mars ändrades därför layouten i DATI så att den mera liknade
PAPLs. Skattningarna av skillnaderna mellan DATI och PAPI har tagits fram efter
layoutförändringen för mars - augusti. Resultaten tyder på att metodskillnaden minskat.
Osäkerheten är för stor att ännu dra några bestämda slutsatser.
(2) Spridningen på arbetstidsklasser var något större enligt DATI än enligt PAPI.
Sannolikt tyder detta på en högre kvalitet i DATI. Standardklassen 40 timmar kodades
inte lika ofta i DATI, förmodligen delvis beroende på att det där är enklare för
intervjuaren att koda andra arbetstider än det är i PAPI.
(3) Träffprocenten vid automatkodningen av fackförening och yrke var några procent
högre för DATI än för PAPI.
(4) Andelen med ofullständig information för kodning av yrke och näringsgren var något
större i DATI än i PAPI (1.8 och 1.2 % jämfört med 1.3 och 0.8 %). Orsaken var
sannolikt att vissa intervjuare inte är vana att skriva maskin och därför som DATIintervjuare skrivit knapphändigare än vad de skulle ha gjort som PAPI- intervjuare då de
skrivit för hand. Metodskillnaden minskar sannolikt allteftersom intervjuarna övar upp
sig på maskinskrivning. Man får heller inte glömma att den maskinskrivna texten har
fördelen att vara mera lättläst och på så sätt minskar risken för tolkningsfel vid
kodningen.
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10.2

En jämförelse av bruttofelen

Hittills har tonvikten legat på en jämförelse mellan skattningarna som erhållits med
respektive metod, dvs på nettofelen. Emellertid har även bruttofelen, dvs den enskilda
mätningens mätfel betydelse då man vill utnyttja det faktum att AKU är en
panelundersökning och, till exempel, skatta flöden över tid in och ut ur arbete.
I det följande utgår vi ifrån att resultaten av återintervjustudien gav de sanna värdena.
Bruttofelen för de två huvudvariablerna anknytningsgrad (treindelad) och
arbetskraftsstatus (femindelad) var då:

Bruttofelen låg alltså runt 4 procent med endast små skillnader mellan metoderna. Denna
storleksordning på mätfelen får anses som acceptabel och som jämförelse kan nämnas att
vid en tidigare metodstudie i AKU 1978, före den s k RIDA-omläggningen,
uppskattades andelen med avvikande arbetskraftsstatus mellan ordinarie intervju och
återintervju till till 7 procent. Även om hänsyn tas till slumpfelen i dessa skattningar och
till att metoden för att uppskatta de sanna värdena kan ha lett till en måttlig underskattning
av mätfelen vågar man dra slutsatsen att skattningarna av anknytningsgrad och
arbetskraftsstatus har tillräcklig kvalitet för de flesta former av flödesanalyser - en kvalitet
som tål en jämförelse med vad t ex amerikanska undersökningar på området visat.
För vidare information om bruttofelen för olika skattningar hänvisas till kapitel 9.
Resultaten där pekar genomgående mot små metodskillnader mellan DATI och PAPI.

10.3

Skillnader i bortfallsnivå

Endast små skillnader förelåg i bortfallsnivå. Detta var väntat eftersom tidigare
erfarenheter visat att uppgiftslämnarna inte reagerar negativt på datainsamling via
datoriserade intervjuer. Däremot kan, för ovana intervjuare, hanteringen av UBn i datorn
upplevas som krångligare än den gamla pappersrutinen, vilket i några fall nog tog energi
från spårningsarbetet. Det förtjänar att påpekas att den elektroniska överföringen av
material i DATI ger möjligheter att förlänga fältarbetstiden och ge bättre möjligheter till att
följa datainsamlingen, vilket är bortfallssänkande.
Under produktionsprovet gjordes inte DATI-intervjuer vid besök. Dessa gjordes istället
med PAPI-metod och överfördes sedan till en DATI-intervju. Orsaken till detta var att
besöksintervjuerna ofta genomförs under besvärliga förhållanden (t ex stående i trappan)
där det är opraktiskt att plocka fram en dator. Besöken gjordes dessutom ofta av en
annan intervjuare än den ursprunglige DATI-intervjuaren, eftersom denna under försöket
fått ett större och annorlunda "upptagningsområde" än vad hon normalt hade (för att
skapa jämförbara urval mellan DATI och PAPI).
Det utvidgade upptagningsområdet och överrepresentationen av utgående panel för
DATI-intervjuarna kan ha försvårat arbetet för dessa, eftersom de i större utsträckning än
PAPI-intervjuarna arbetat i områden som de saknat lokalkännedom om. Trots detta och
trots ökade svårigheter att genomföra besök (omfördelning till annan intervjuare krävdes
oftare) för DATT-urvalet, så blev bortfallet endast 0.7 procent högre i DATI jämfört med
PAPI. Detta beror sannolikt på att den bortfallssänkande effekten av DATI:s längre
fältarbetstid vägde upp dessa negativa faktor.
Besöksintervjuerna skapade också ett problem vid jämförelsen mellan DATI och PAPI
eftersom ett antal DATI intervjuer utfördes av PAPI-intervjuare. Problemet är emellertid
obetydligt eftersom andelen besöksintervjuer var mycket låg (mindre än en procent).
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10.4

Övriga kommentarer

Överlag var intervjuarna nöjda med DATI-metoden och ville inte gå tillbaka till PAPI. Att
arbeta med DATI kan förmodas vara motivationshöjande även om effekten inte får
övervärderas - mycket som är nytt tenderar att upplevas som positivt och spännande den
första tiden (en variant på den s k Hawthorne-effekten). Den positiva inställningen hos
dem som arbetar med DATI tillsammans med att metoden hårdare strukturerar intervjun
bör leda till höjd svarskvalitet Det stödjs också av de observationerna i fält som gjordes,
även om en del problem framkom med DATI, som till exempel väntetider under
pågående intervju och vissa kommunikationsproblem. Emellertid visade DATT- systemet
på flera sätt sin utvecklingspotential - många av problemen som dök upp under resans
gång kunde snabbt rättas och DATI efter produktionsprovet är klart bättre än DATI före
produktionsprovet Det är rimligt att tro att utvecklingspotentialen ännu inte är uttömd.
Även ett omfattande tillägg till AKU kunde läggas in i DATI och genomföras utan större
problem. Någon svarskvalitetsjämförelse mellan metoderna har emellertid inte gjorts för
tillägget.
Anledning finns här till en brasklapp. Det är en erfarenhet från SCB att det är ganska
vanligt förekommande att "nya" intervjuare är bättre på att strikt följa instruktioner etc
"enligt boken" än "gamla" intervjuare som ibland utvecklar maner och egna lösningar.
Tyvärr finns nog ett utrymme för detta också inom datoriserat intervjuarbete men sådana
avarter växer fram först senare då intervjuarna börjar bli rutinerade med metoden.
Sammanfattningsvis visar provet att DATI kan införas utan att det medför en
kvalitetsförsämring i AKÛ. Tvärtom, rätt utnyttjad kan DATI medföra en
kvalitetshöjning. Det är emellertid viktigt att komma ihåg, att vad provet visar är att
förutsättningarna finns för att DATI skall fungera bra - i vad mån detta realiseras beror
på hur väl främst Intervjuarenheten (IE) och den nya Planerings- och Utvecklingsenheten
(PU) implementerar DATI och sköter driften.
Utöver vad som framgår av det ovan sagda kan man peka på de ökade möjligheterna att
ingående följa datainsamlingsprocessen som DATI erbjuder - en bättre kontroll av
processen ger större möjligheter att påverka den i kvalitetshöj ande riktning. En annan
intressant möjlighet med DATI är att det ställer sig enklare att genomföra s k split-ballot
experiment där till exempel delar av urvalet får olika varianter på frågeutformningen.
Därigenom kan nya frågor osv prövas mera effektivt.
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11

EKONOMI

I detta kapitel redovisas först kalkyl och utfall för produktionsprovet. Därefter redovisas
en särskild tidstudie där jämförelser görs mellan DATI och PAPI följt av utfall från
tidrapporter. Avslutningsvis redovisas produktionskostnaderna för AKU i DATI jämfört
med PAPI.

11.1

Kalkyl av produktionsprov

Totalt kalkylerades produktionsprovet i AKU till 1101 tkr i 1989/90 års taxa (1002 tkr i
1988/89 års taxa). I den summan ingår endast mer kostnader för provet. Den normala
arbetstiden för intervjuarna ingår inte. Merkostnaderna består av 582 tkr för
återintervjuer, 193 tkr för en förlängning av intervjutiden med 5 minuter (alla nyklassade
i DATI) och extra kodningsarbete med 273 tkr samt en generalrepetition i maj 40 tkr.
Produktionsprovet beräknades samtidigt ge inbesparningar på granskning, utsändning,
dataregistrering, papperskostnader och porto till ett sammanlagt värde av 277 tkr. Extra
kostnaderna för provet beräknades således till 824 tkr. Centrala resurser ingår inte i
kalkylen utan de stod DATI-projektet och AM-avdelningen för.
Tabell 11.1
Kalkyl och utfall för olika delar av produktionstestet i tusentals kronor i 1989/90
års priser.

1)

Uppskattad summa

11.2

Tidsstudier

Här redovisas en tidsstudie som genomfördes under december 1989 och januari 1990.1
uppläggningen av DATIs produktionsprov ingick att göra en jämförelse mellan tidsåtgången i AKU med nuvarande metod (PAPI) och med DATT-metoden. Syftet var att
studera om det fanns några skillnader mellan metoderna vad gäller tidsåtgången för de
olika momenten i datainsamlingsfasen. Exempel på sådana moment är spårning, granskning och intervju.
En liknande tidsstudie genomfördes i AKU april 1985. Sammanlagt 31 intervjuare deltog
och redovisade sin tid på olika moment (Blom & Pettersson, PM 1985-07-12).
Erfarenheterna från den studien har påverkat uppläggningen av den nu aktuella studien.
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11.2.1

Metod

Det i kapitel 4.1 beskrivna urvalsförfarandet av DATI-intervjuare kan inte anses slumpmässigt. I studien kan vi därmed inte använda de statistiska metoder som kräver
slumpmässiga urval. Den stora nackdelen med detta är att vi inte på ett statistiskt riktigt
sätt kan studera precisionen i resultaten. Med utgångspunkt från detta har vi valt följande
uppläggning av studien.
Alla fältintervjuare som deltog i DATI-provet under december och januari var med i
studien (36 st). Utav PAPI-intervjuarna deltog hälften. Dessa utvaldes med ett
systematiskt urval. I valet mellan att slumpmässigt välja ut intervjuare och låta dessa
redovisa all tid på olika moment och att slumpa ut urvalsenheter föll valet på det tidigare.
Anledningen är att det finns flera gemensamma moment och dessa är svåra att föra till en
enskild urvalsenhet. Ett urval av urvalsenheter hade säkert givit en bättre skattning av
intervjutiden.
Intervjuarna klassades först utifrån ett antal bakgrundsvariabler; ålder, anställningstid,
typ av arbetsområde och kostnadsnivå. När studien var genomförd studerade vi
sambandet mellan den av intervjuaren angivna arbetstiden och bakgrundsvariablerna Om
vi hittade ett någorlunda starkt samband skulle vi med utgångspunkt från denna/dessa
bakgrundsvariabler para ihop DATI-intervjuarna med PAPI-intervjuare. Vi skulle då ha
fått ett antal "tvillingpar". På detta sätt hade vi kunnat konstanthålla andra variabler som
påverkat arbetstiden än vår undersöknings variabel (PAPI/DATI).
Om det inte finns något samband mellan bakgrundsvariablerna och arbetstiden finns det
ingen anledning att bilda några tvillingpar. I så fall jämför vi bara de två grupperna som
de är. Jämförelsen får göras rent subjektivt då några statistiska tester av tidigare nämnda
skäl inte kan göras.
Studien är uppdelad i två identiska delstudier. Den ena genomfördes i december 1989
och den andra i januari 1990.

11.2.2

Mätvariabler

Intervjuarna fick en blankett där de dagligen skulle föra in den nedlagda tiden i AKU,
uppdelad på olika arbetsmoment. Dessa moment var:

Det har varit svårt för intervjuarna att renodla momenten. De fick därför en instruktion
som tog upp varje moment. Tid för utbildningskodning (om den inte kunde göras direkt
under intervjun) skulle t ex föras på granskning.
Vid analysen av studien är det viktigt att komma ihåg att den tid vi mäter är den tid som
intervjuaren redovisar och får betalt för. Den behöver nödvändigtvis inte vara densamma
som arbetstiden.
Under december fanns ett tillägg till AKU omfattande totalt 24 frågor om arbetsmiljö på
17 % av det totala urvalet. Arbetstiden för tillägget måste rensas bort innan analysen.
Detta innebar att vi måste få en uppfattning om den intervjutid som tillägget tog.
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Nyklassintervjun (den första av åtta) innehåller fler frågor och tar längre tid än de övriga.
Alla som deltog i DATI-urvalet för första gången fick denna typ av intervju. I december
och januari är antalet nyklassade 1125 stycken, vilket utgör ca 32 % av hela urvalet. I
PAPI-gruppen är denna andel ca 13 %. Skillnaden blir något mindre om man tar hänsyn
till omklass (nya förhållanden) och att nyklass görs på bortfall från förra gången. Det blir
svårt att i efterhand justera skillnaden i andel nyklass mellan PAPI- och DATI-gruppen.
Ovanstående redovisade skäl visar att det finns stora problem i mätsituationen. Vi måste
vara mycket försiktiga när vi drar slutsatser från studien.

11.2.3

Resultat

Det fanns ingen korrelation mellan bakgrundsvariablerna (ålder, anställningstid, typ av
arbetsområde och tidigare kostnadsnivå) och den i studien redovisade arbetstiden.
Tvillingansatsen kunde därför förkastas. En direkt jämförelse av medelarbetstiden per
urvalsenhet för de olika momenten i DATI resp PAPI kunde därför göras.
I DATI gruppen fick vi in enkäter för 31 resp 27 intervjuare, vilket motsvarar 86% resp
77 % svar (N=36 resp N=35). Motsvarande svarsfrekvens för PAPI var 55 resp 46
intervjuare, vilket är 82 % (n=67 ) resp 72 % (n=64). Den lägre svarsfrekvensen i
januari tyder på att många tröttnade på att göra tidsstudien. Det höga bortfallet höjer
ytterligare osäkerheten i studien. Flera tidredovisningar var dessutom slarvigt ifyllda med
stora avrundningar. Efter ytterligare instruktioner blev kvalitén bättre i januari.
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Tabell 11.2.
Arbetstid i minuter för olika moment i AKU under december och januari för DATI
respektive PAPI. Medelvärde, min- och maximumvärde redovisas.

75

11.2.4

Diskussion

Mätmetoden har i stort fungerat dåligt. Vi erhöll dels ett relativt högt bortfall av
intervjuare. Den stora spridningen mellan intervjuare av rapporterade medelvärden för
olika moment är ett annat tecken på detta. Det finns flera inrapporterade värden som är
orimliga. Det är knappast möjligt att spårningen kan ta 15-20 minuter i genomsnitt om
man har cirka 100 urvalsenheter. Andra orimligheter hittar vi i maximumvärden för
intervju och granskning. Samtidigt har några PAPI-intervjuare inte rapporterat in någon
tid för postning av kuvert med AKU-blanketter, men ändå har dessa kommit in via
posten.
Medelvärdena för december och januari överensstämmer dock ganska bra, vilket ändå
tyder på viss kvalitet i de lämnade uppgifterna. En annan uppgift som också mäter en
verklig förändring är minskningen i intervjutid mellan december och januari.
Arbetsmiljöfrågorna borde i genomsnitt ge 2-2,5 minuters längre intervjutid på totalen
(12-15 minuter längre tid på 17 % av urvalet i både PAPI och DATI). Skillnaden i
tidsstudien är för DATI 2,7 och för PAPI 2,4 minuter.
En jämförelse av i tidstudien lämnade uppgifter och de tidrapporterade visar 2,2 högre
resp 0,8 minuter lägre tid i tidsstudien för december resp januari. Bortfallet i tidsstudien
kan möjligen förklara en del av skillnaden. Erfarenheten från tidigare tidsstudie var att en
viss underrapportering skedde i tidsstudien.
Andra viktiga resultat var att få värden på de olika delmomenten i DATI resp PAPI.
Kunskapen om tid för t ex postningsresorna och kommunikation har varit viktig
information för att beräkna kostnaderna för AKU i DATI. Granskningsmomentet finns
kvar i DATI-metoden. Det innehåller dels utbildningskodning, men också rättning av
slarvigt stavade namn och adresser.
Jämförelsen mellan arbetstiden för DATI och PAPI analyseras i nästa kapitel som
grundar sig på intervjuarnas tidrapporter. Denna tidsstudie ger att DATI i januari totalt tar
2 minuter längre och detta kan förklaras av tiden för nattens kommunikation. Vi har då
inte tagit hänsyn till att andelen nyklass (har betydligt längre intervjutid) var högre i
DATI- urvalet (32 mot 13 %) och att DATT-intervjuarna urval låg i andra arbetsområden
än sina egna (tar längre tid att spåra).

11.3

Arbetstiden i DATI

Det finns ett annat sätt att ta reda på arbetstiden. Den totala arbetstiden för varje
intervjuare finns i de tidrapporter som kommer till SCBEA (SCB:s ekonomiska system).
De utgör underlag för intervjuarnas löneutbetalning. Den uppdelning som SCBEA idag
erbjuder är restid och annan tid. System IE levererar dessa data på intervjuarnivå och i
förhållande till antal bearbetade urvalsenheter.
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I figur 11.1 redovisas den rapporterade arbetstiden rensad från metodskillnader (extra
nyklass i DATI), tilläggsfrågor och arbete i större arbetsområden. I denna
sammanställning använder vi också uppgifter för februari och mars månad.
Figur 11.1
Rapporterade arbetstid per urvalsenhet (rensadfrånmetodskillnader )

Vid beräkningen av tiden för nyklass har 7 minuter längre intervjutid används som
korrektionsfaktor. Arbetsmiljöfrågorna har beräknats ta 12,5 minuter längre tid och
årsarbetskraftssfrågorna 7 minuter i februari. Extra spårningstid för DATI-intervjuarna
beräknas till 1 minut per urvalsenhet enligt tidsstudien (1,8 resp 0,7 minuters skillnad de
studerade månaderna).
När hänsyn tas till ovanstående korrigeringar var den genomsnittliga arbetstiden i DATI
27,0 minuter i augusti. Detta är 35 % högre än i PAPI. Här ligger tid för inlärning av
systemet men också troligen kostnader för den låga arbetsbeläggningen i augusti.
Utbildning och rena övningar i DATT-systemet rapporterades på en särskild produkt och
ingår inte här. I september deltog 5 intervjuare för första gången i DATI. Medelarbetstiden i september på 21,8 minuter innehåller också här en del tid för inlärning av
systemet.
Från oktober till mars ligger det rensade medelvärdet för arbetstid i DATI på 19,3 minuter per urvalsenhet. Motsvarande värde för PAPI är 19,5 minuter. Rimligheten av den
gjorda korrigeringen har vi kunnat studera genom att ta del av mars månads utfall (ingen
extra nyklass och inga tillägg). Utfallen bekräftar de gjorda korrigeringarna.
Arbetstiden för DATI är 0,2 minuter lägre anför PAPI om vi tar hänsyn till större andel
nyklass, större arbetsområden och tilläggsfrågor. En mängd yttre faktorer kan påverka
arbetstiden, t ex låg beläggning. Slutsatsen är att DATI-intervjuerna inte tar längre tid än
PAPI.
En automatisk uppkopplingsrutin skulle i framtiden kunna minska tiden för kommunikation med hälften (1 minut) och restiden minskar med cirka 0,6 minuter pga att postningsresorna försvinner. I beräkningarna av produktionskostnaderna räknar vi i följande kapitel med en minut kortare arbetstid för DATI.
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11.4

Produktionskalkyl i DATI

Erfarenheterna från produktionsprovet har varit viktiga för att beräkna de framtida
produktionskostnaderna för DATI. Tidigare beräkningar har indikerat vissa besparingseffekter, men underlaget har då begränsats till teoretiska bedömningar och enbart mindre
provverksamhet.
Effekterna av ett införande av DATI kan beskrivas i form av
- mätbara ekonomiska data
- kvalitetsförändringar
- utvecklingsmöjligheter
I den ekonomiska kalkyl som gjorts tas endast hänsyn till den första punkten. Värdet av
förändringar enligt de andra punkterna beräknas inte i ekonomiska termer.
Kostnadssidan av kalkylen upptar utvecklingsarbete, datorutrustning (avskrivningskostnader), utbildning och driftskostnader. På intäktssidan ingår de besparingar som Dati
beräknas leda till jämfört med nuvarande metod.
Sammanfattningsvis har kalkylen följande utseende
Tabell 11.3
Kalkyl (1000 kr)

Kalkylen ger underlag för självfinansiering av DATIs löpande kostnader för utveckling,
utrustning, utbildning och drift. För treårsperioden beräknas en besparing uppstå om ca
5 mkr.
Vilka är då besparingarna i DATI mera konkret? Av tabellen framgår endast att besparingarna är så stora att de ger ett nettoöverskott om även de löpande kostnaderna tas i
beaktande. Om vi ser ett par år framåt, när den nya tekniken etablerats, ligger den årliga
besparingen på omkring 5,5 mkr jämfört med den gamla tekniken, om endast AKU, HTP
och PSU medräknas till full volym. Den samtidiga kostnadsökningen för utrustning,
drift och underhåll ligger på omkring 2,5 mkr. Nettobesparingen blir således cirka 3,0
mkr. För att få en tydligare uppfattning om besparingarna måste vi gå till beräkningsunderlaget. Vi redovisar här endast de mest typiska postema:
- Blankettrycket (här ingår även förprintning av uppgifter från tidigare intervju) utgår i
stort sett. Endast ett litet antal grundblanketter behövs ute hos intervjuarna som reserv.
- Portokostnaderna och kostnader för kuvert utgår till stora delar.
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- Dataregistreringen försvinner helt.
- Central granskning och komplettering av ofullständiga uppgifter minskar.
- Den högre träffbilden i automatkodningen innebär besparingar eftersom det minskar
granskningsgruppens arbete.
- Även intervjuarnas tid för granskning och komplettering (återkontakter med intervjupersoner) minskar, liksom tid för postningsresor.
- Kostnaderna och tiden minskar för oförutsedda blankettändringar som ibland måste
göras.
Det bör påpekas att tidigare kostnader för utvecklingsarbete, till exempel i form av
återbetalning, inte beaktats i kalkylen. Vidare rymmer kalkylen fortfarande viss osäkerhet. På kostnadssidan har intervjuarnas utrustning kalkylerats till ca 30 tkr per intervjuare
(dator, modem, programvaror och licenser), vilket är en bedömning. Utfallet av denna
post vet vi inte med säkerhet förrän upphandlingen gjorts. På intäktssidan ligger
besparingar i form av minskade personkostnader. Kalkylen utgår från att dessa
besparingar inte är teoretiska utan kan realiseras genom att berörda personer flyttas över
på nya arbetsuppgifter eller genom minskning av personalantalet.
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12

UTVÄRDERING OCH DISKUSSION

Rapporten beskriver produktionsprovets bakgrund och uppläggning mm och ger en
fyllig redovisning av framkomna resultat. För att underlätta läsningen har slutsatser och
sammanfattningar markerats i texten och vissa kapitel har getts en sammanfattande
karaktär. Trots detta kvarstår dock att göra en sammanvägd bedömning av provet som
helhet och att tolka de viktigaste resultaten.
Vad som är viktigt i det sammanhanget styrs naturligtvis av syftet med provet och och det
informationsunderlag som behövs vid ställningstagande till fortsatt införande av DATI i
SCBs intervjuundersökningar.
Till grund för diskussionen ligger i första hand de redovisade resultaten men också
intryck och den samlade erfarenhet som ligger i mer än ett års arbete med planering,
genomförande och utvärdering av provet.
Provet har planerats, följts noga under hela fältarbetsfasen och utvärderats av en brett
sammansatt arbetsgrupp med representanter från AM-avdelningen (ämnesansvarig
avdelning), U-avdelningen (statistiska metodenheten) och D-avdelningen (utvecklingsansvariga för DATI och ansvariga för Intervjuarenhetens verksamhet.) Erfarenheten visar
att den allsidiga sammansättningen varit nödvändig dels för att omfatta de olika
intressenterna av den brett upplagda studien, dels för att redan på detta stadium förankra
den nya tekniken hos användarna.
Vilket var dä huvudsyftet för provet och hur ser resultatet ut mot denna bakgrund? Kan
man säga att syftet med provet uppnåtts?
Huvudsyftet var att få underlag för en bedömning av om DATI nått en sådan mognadsgrad, att den nya tekniken kan införas i löpande AKU och ersätta det traditionella arbetet
med papper och penna. Vilka var då för det första de viktigaste beslutskriterierna för ett
sådant ställningstagande och vilka blev huvudresultaten inom respektive område? Först
då kriterierna som var:
- kvalitet
- ekonomi och
- driftsäkerhet
Erfarenheterna från tidigare metodomläggningar i AKU låg bakom kravet på en både
omfattande och uthållig mätning för att besvara frågan om den nya tekniken kunde leda
till annorlunda skattningar av viktiga variabler i AKU, främst anknytningsgrad till arbetsmarknaden och arbetskraftsstatus. Som exempel kan nämnas att RIDA omläggningen för
några år sedan resulterade i att den uppmätta sysselsättningen ökade med 0,7 % och
arbetslösheten minskade med 16 % .
Ekonomin ansågs viktig för beslutet eftersom utvecklingen av systemet redan varit
kostnadskrävande och en blivande anskaffning av utrustning till intervjuarna skulle
innebära stora investeringar.Det var nödvändigt att både få besparingsmöjligheterna
verifierade (bortfall av gransknings-dataregistrerings- och papperskostnader mm) och få
reda på om det fanns oförutsedda kostnader, vilket skulle påverka den framtida
driftkalkylen. Det var vidare viktigt att få veta om DATI kunde uppvisa den driftsäkerhet
som krävs av den löpande statistikproduktionen, speciellt då av AKU med kort
produktionstid och väl utprovade och fungerande driftrutiner.
Det kan tyckas som en självklarhet, men här borde också tilläggas att utan intervjuamas
accept av den nya tekniken kan ingen verklig förändring planeras. Det var därför viktigt
att ta med deras bedömning och inställning i beslutet.
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Vi har genom provet samlat in ett omfattande material som varit föremål för en mycket
noggrann bedömning och analys. Alla aktiviteter som låg i planen för provet har kunnat
genomföras. Vi har bedömt att underlaget räcker till för ett ställningstagande om DATIs
framtid.
Materialet är till vissa delar så stort att ytterligare information och analys av ex
fältarbetsprocessen borde kunna göras, för att i intervjuorganisationen skapa förståelse
för den nya metodiken, dess förutsättningar och utvecklingspotential. En sådan djupare
kunskap kan vara av betydelse bland annat för utformningen av framtidens
intervjuarutbildning.
Kvalitet
Den stora omfattningen av provet med ca 17000 DATI-intervjuer och många gånger fler
PAPI-intervjuer, över 3000 återintervjuer och annan stödjande information, ger ett gott
utgångsläge för kvalitetsjämförelsen. Vi har funnit, att DATI- och PAPI-skattningarna
var mycket lika för de centrala variablerna i AKU. Mot den bakgrunden bör ett successivt
införande av DATI kunna ske med en beräknad takt om cirka 20% per kvartal utan att
några speciell skattningsmetodik behöver tillgripas under införandeperioden.
Det skulle betyda att hela AKU borde kunna läggas om till DATI inom en ettårsperiod.
Vid slutet av den perioden kan metodförändringens betydelse för skattningarna mera
slutgiltigt anges med betydligt större precision än i dag.
I några fall finns emellertid signifikanta skillnader mellan metoderna. För grupperna fast
anställda och tidsbegränsat anställda finns sådana. Dessa tycks emellertid förklaras av en
skillnad i layouten av DATI-blanketten, vilken upptäcktes i ett sent stadium av provet. Vi
har här fått ett mycket tydligt exempel som visar på att även små skillnader i
utformningen av en frågeblankett (layout) på ett påtagligt sätt kan influera skattningarna
av viktiga undersökningsvariabler. Förändringen kommer att följas upp genom fortsatt
mätning av differensen mellan metoderna.
Spridningen på arbetstidsklasser var något större i DATI än i PAPI. Skillnaden beror
förmodligen på att det är lättare att hantera avvikelser från standardklassen 40 timmar i
DATI genom det stöd som systemet ger vid beräkningarna.
Det kan vara intressant att i det här sammanhanget föra en något mera utvidgad
kvalitetsdiskussion än hittills, och ta in ytterligare några felkällor som finns i
datainsamlingsprocessen. En sådan felkälla utgörs av dataregistreringen, som i det
traditionella systemet bidrar med fel vid översättningen av den handskrivna informationen
i intervjublanketten till datamedium. IDATT registrerar intervjuaren själv svaret, och man
slipper på så vis ett översättningproblem. Till den nya teknikens nackdel har ibland tagits
upp risken att få ett ofullständigt underlag för kodning av öppna svarsalternativ i en
frågeblankett. Finns här en effekt av intervjuarens bristande maskinskrivningsförmåga
och ovana att hantera datorn? Våra observationer tyder inte på att denna begränsning
finns eller är särskilt stor, i varje fall inte i samband med den beskrivning av yrke och
näringsgrenstillhörighet som förekommer i AKU. Den lilla skillnad som uppmätts i
jämförelsen med PAPI tror vi minskar allteftersom intervjuarna övar upp sin
maskinskrivning (andelen ofullständig information var låg i såväl DATI som PAPI).
Har då kvalitén totalt sett förbättrats med DATI? Det finns inga belägg för att DATI
medför en generell kvalitetsförbättring av skattningarna , men exemplet med spridningen
av arbetstiden visar ändå på en potentiell möjlighet att höja kvaliteten genom att erbjuda
intervjuarna ett stöd i frågor som har inslag av beräkningar eller eljest är mer
komplicerade. Man kan kanske tycka att frånvaron av felhopp i DATI-blanketten borde
leda till en bättre kvalitet, men i vår studie har vi inte kunnat belägga en sådan skillnad,
eftersom PAPI-intervjuerna genomgått en gransknings- och rättningsprocess, som fört
upp kvalitetsnivån på motsvarande DATI-nivå. Vi kan däremot säga att det ekonomiska
utfallet påverkats positivt genom att felrättningsmomentet försvinner i DATI och att
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redovisningsfärdiga data föreligger snabbare med DATI-metoden, vilket borde vara en
viktig tidskvalitetsfaktor.
Det är uppenbart att DATI erbjuder en mycket bättre kontroll och uppföljning av
datainsamlingsprocessen än det traditionella systemet. Eftersom SCBs intervjuorganisation bygger på decentraliserad verksamhet är detta av stor betydelse för utvecklingsmöjligheten av den framtida intervjuarorganisationen i DATI. Rätt använd kan denna
möjlighet leda till totalt sett bättre kvalitet i datainsamlingsarbetet. Detfinnsresultat och
iakttagelser i studien som styrker detta. Så till exempel borde den nya tekniken kunna
leda till en effektivare spårning av intervjupersoner och en sänkning av andelen ej
anträffade, genom att den ger intervjuaren mera tid till förfogande inom en given
fältarbetstid för detta viktiga moment. Värdet av att ha tillgång till snabb information om
arbetsläget på fältet kan knappast överskattas i detta sammanhang.
Rätt utnyttjad kan således den nya tekniken medföra en kvalitetshöjning av det totala
datainsamlingsarbetet, bland annat genom den Ökade processkontrollen. Att realisera
dessa potentiella möjligheter är förmodligen en av de mer utmanande och intressanta
delarna av DATIs fortsatta utveckling. Huruvida möjligheterna tillvaratas kommer
emellertid till stor del att bero på intervjuarenhetens sätt att implementera och sköta den
framtida driften.
En erfarenhet av provet har varit de förbättrade möjligheterna att koppla tilläggsfrågor till
undersökningen. Det har också visats (delvis genom misstag som skett), att man i DATI
snabbt och relativt enkelt kan ändra i blanketter och instruktioner och över en natt
uppdatera alla intervjuare med den nya versionen. Med utgångspunkt från dessa
erfarenheterna borde det vara attraktivt att i framtiden i större utsträckning planera in
experiment (s k split-ballot) där t ex olika delar av urvalet får olika varianter av
frågeutformningen. Detta borde leda till bättre och mera frekvent använding av dessa
möjligheter i samband med provundersökningar av olika slag.
Ekonomi
De ekonomiska beräkningarna har kunnat uppdateras med större säkerhet efter provet,
som till stora delar bekräftat tidigare antaganden såväl i fråga om kostnader som
potentiella besparingar.
Framförallt visar det sig att de stora besparingarna helt enligt planerna, ligger på bortfallet
av dataregistreringsmomentet, den centrala granskningen och rättningen, kompletteringarna av ofullständiga blanketter (merparten av alla fel beror på felhopp i blanketten)
och minskade porto- och papperskostnader.
Vi kan inte konstatera om den egentliga intervjutiden (tiden från intervjuns start till
avslutning) i DATI har minskat eller ökat jämfört med PAPI, men intervjuarnas totala
tid, som också inkluderar planering och spårning mm, ligger något under PAPI-utfallet.
Kvalitén på tidmätningen är emellertid mycket bristfällig, varför vi inte kunnat göra
någon bra bedömning av inom vilka moment som den minskadetidenligger. En planerad
effektivisering av intervjuarnas kommunikationsrutiner bör leda till ytterligare minskad
intervjuarkostnad, varefter en total besparing om ca 10 % av total intervjuartid jämfört
med PAPI verkar rimlig att kalkylera med.
Diiftkalkylen visar en nettobesparing med DATI om ca 5 mkr under en treårsperiod, men
då är inte hänsyn tagen till de ganska omfattande utvecklingskostnaderna som ligger
bakåt i tiden. Kalkylen förutsätter vidare en fortsatt utbyggnad till flera undersökningar
än AKU och en effektiv implementering av DATI i den löpande driften.
Driftssäkerhet
Samtidigt som AKU ställde höga krav på informationsunderlag beträffande skattningarna
för ett beslut om införande av DATI i produktion, fanns en tveksamhet om huruvida
DATI hade uppnått den tekniska nivå, som svarar mot kravet på en fungerande löpande
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drift i en stor och betydelsefull undersökning som AKU, som redan hade ett snabbt och
väl fungerande produktionssystem.
Provets omfattning och utsträckning i tiden gynnade utvärderingen av DATIs tekniska
sida och gav utrymme för intrimning av systemet under realistiska förhållanden men ändå
med de gynnsamma förutsättningar som provsituationen medgav. Det förhållandet att
provet dessutom skett inbyggt i de ordinarie undersökningarna ger en särskild tyngd åt
utvärderingen eftersom ett separat prov nästan alltid medför en viss osäkerhet om hur den
nya tekniken skulle fungera i det "verkliga livet". Att från det begränsade teknikprovet
1988 gå direkt i drift kunde varit förödande för DATIs fortsatta utveckling, med de risker
för störningar som uppenbarligen fanns.
Utvecklingen visade att brister fanns i det administrativa systemet, men dessa kunde
relativt snabbt rättas till och under slutfasen av provet var insamlingsprocessen under
god kontroll. Detta berodde dock till stor del på mycket kraftfulla och engagerade insatser
från projektets utvecklingspersonal och driftansvariga. Den framtida driften kan inte
påräkna samma stöd. Det är därför viktigt att trimningen av systemet får fortsätta under
den kommande uppbyggnadsperioden. Målet måste vara att uppnå en sådan
automatiseringsgrad och processkontroll, att intervjuarenheten med relativt små insatser
skall kunna sköta systemet. Sedvanligt systemunderhåll och vidareutveckling kräver
naturligtvis fortsatt tillgång till expertis.
Övriga kommentarer
Intervjuarnas inställning till den nya tekniken är genomgående positiv vilket framgår
ganska väl av den genomförda enkätundersökningen. Arbetsplatsen fungerar i stort sett
bra och de flesta upplever inga problem med att läsa från dataskärmen, men det finns
ergonomiska problem som måste beaktas i den fortsatta utvecklingen. Även om DA TI
inte ökar de ergonomiska problem som finns när man arbetar i PAPI-miljön, är
besvärsnivån hög, vilket är en viktig observation såväl från produktionsprovet som det
tidigare teknikprovet.
En bra utbildning och uppföljning av intervjuarens arbete under den första DATIperioden är viktiga faktorer för en lyckad fortsättning. Det finns erfarenheter från provet
som pekar på att brister i utbildningen senare yttrar sig både i sämre effektivitet och en
mera negativ inställning till tekniken. En omläggning av intervjuarnas grundutbildning,
som aktualiseras genom arbetet med DATI bör därför ges hög prioritet i samband med
den fortsatta implementeringen.
DATI efter provet
Vad som skulle hända med DATI efter provperioden om 6 (7) månader, var från början
inte helt klart. Den allmäna bedömningen var dock, att en fortsatt implementering av
DATI skulle ske, om inte provet pekade på allvarliga störningar i AKU eller driftproblem
av mer teknisk natur.
Den fortlöpande utvärderingen av provet pekade inte på några allvarliga störningar.
Problem hade förekommit, men också kunnat undanröjas efter hand, varför
arbetsgruppen rekommenderade en fortsatt provdrift av DATI i avvaktan på närmare
utvärdering och analys. DATI skulle alltså fortsätta på samma volymnivå som i provet
och med samma intervjuare inblandade. Det var framför allt resultaten från
återintervjuerna som måste inväntas varför det var för tidigt i det läget att säga något
bestämt om skattningsskillnaderna.
En fortsatt provdrift skulle också ge ytterligare värdefullt material och förbättra
möjligheten till kvalitetsjämförelse.
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Efterskrift.
Utfallet av provet har lett till att SCB fattat beslut (juni 1990) om datorisering av
intervjuarbetet och införande av DATI. Anskaffning av utrustning och utbildning av
samtliga intervjuare skall ske under budgetåret 1990/91, enligt särskild plan. AKU skall
successivt övergå till DATI och vara helt omlagd till den nya tekniken i juni 1991.
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