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1

INLEDNING

Denna rapport behandlar bortfallsutvecklingen i ett antal undersökningar från I-avdelningen, F-avdelningen, AM-avdelningen och
A-avdelningen till och med år 1987, och är en utvidgad uppföljning
av Bortfallsbarometern nr 2. Redovisningen är upplagd på samma
sätt som i tidigare bortfallsbarometrar. En kortfattad beskrivning
görs av varje undersökning, där förändringar och åtgärder under
perioden beskrivs. I varje kapitel följs detta sedan upp med tidsserier där likartade undersökningar i möjligaste mån grupperats
ihop i samma figur med kommentarer till bortfallsmönstret. Varje
kapitel avslutas med bortfallstabeller för de olika ingående undersökningarna •
Förändringarna i de enskilda undersökningarna är inte alltid heltäckande under redovisningsperioden, vilket bland annat beror på
svåråtkomlig dokumentation, dålig dokumentation och tidsbrist.
Detta och att olika bortfallsmått ( d v s vägt - ovägt) används i
undersökningarna medför att jämförelserna mellan undersökningsår
och olika undersökningar försvåras.
Utvidgningen av barometern har varit möjlig genom insatser av
Monica Rennermalm från AM-avdelninen och Peter Vorwerk från Aavdelningen. Materialet till I-avdelningenens undersökningar har
sammanställts av Ingrid Lyberg och Peter Lundquist och Tomas Garås
har sammanställt F-avdeIningens bidrag.
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2

INDIVID- OCH HUSHÅLLSUNDERSÖKNINGARNA 1980-87

2.1

Undersökningar vid UI och AKU

I denna rapport redovisas endast tidsserier fr o m 1980. Den som
är intresserad av bortfallsutvecklingen före 1980 och en mer detaljerad beskrivning av undersökningarna hänvisas till Lindström
och Dean (1986).
Nedan ges en kortfattad beskrivning av de olika undersökningarna
med tonvikt på faktorer som kan ha betydelse för bortfallsutvecklingen 1980-87.
Hushållens inköpsplaner - HIP
Hushållens inköpsplaner genomförs fyra gånger per år (januari,
april, juli och oktober) via korta telefonintervjuer. Från början
bestod urvalet av 6600 hushåll och fem paneler vid varje undersökningstillfälle. Av ekonomiska skäl reducerades urvalsstorleken i
juli 1984 och de äldre panelerna uteslöts. Fr o m juli 1985 reducerades antalet paneler till tre. Antalet hushåll i urvalet är
sedan dess 1500 i januari och juli och 4200 i april och oktober.
Uppgiftslämnarbördan minskade även genom att antalet frågor blev
färre. I juli och oktober 1985 innehöll hela urvalet nya paneler.
Datainsamlingen görs nu enbart med telefon, t o m jan 1986 tilläts
i vissa fall besöksintervjuer. Avskaffandet av besöksintervjuerna
bedöms öka bortfallet med ca två procentenheter. Bortfallsprocenten redovisas ovägd vilket innebär en överrepresen- tation av hushåll med de högsta respektive lägsta inkomsterna. I tidsserierna
redovisas årsmedeltalen av bortfallet. Bortfallsprocenten för
enskilda undersökningar redovisas i tabell 1.
Hushållens inkomster - HINK
Hushållens inkomster har övergått från datainsamling via postenkät
med telefonuppföljning till enbart telefonintervjuer fr o m 1984.
Stratifieringen och allokeringen har varierat över åren. År 1985
påbörjades ett omfattande utvärderingsarbete av undersökningen som
bl a utmynnade i en ny urvalsdesign. Genomförandet av denna inleddes med den nya panelen i HINK 86 och var helt genomförd i HINK
87. Urvalet omfattar ca 9000 hushåll. Bortfallet redovisas o vägt
(tabell 2). På grund av ändringar i stratifieringen
är dessa
ovägda tal ej helt jämförbara över åren. Inverkan av det nya designet 1986 är inte utredd.
Arbetskraftsundersökningen - AKU
I arbetskraftsundersökningen var fram till 1985 urvalssannolikheten större i glest befolkade län. Fr o m 1986 års undersökning
minskades urvalsstorleken (från ca 22 000 till 16 000 personer).
Den regionala överurvalet togs bort liksom den äldsta åldersklassen. Bortfallet redovisas ovägt (tabell 3, 4). Inverkan av det nya
designet har inte utretts närmare, men innebär såväl en reduktion
av svarsbenägna grupper (i glest befolkade län) som en reduktion
av bortfallsbenägna grupper (de äldre).
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Undersökningen av levnadsförhållanden - ULF
Fr o m 1980 tillämpas Individansats i undersökningen av levnadsförhållanden. Under åren 1980 och 1981 var åldersgruppen 75-84 år
överrepresenterad. Åren 1982-85 tillämpades OSU. I 1986 års undersökning utgjordes urvalet till 58 procent av en panel från 1979
(bortfallet har dock visat sig vara lika stort bland de nyvalda
som i paneldelen, för åldersklassen 23-81 år). Även i ULF 87 ingick en panel från ULF 79 (negativt samordnad med panelen i ULF
86). Panelen utgjorde ca 37 % av urvalet. I ULF 87 pekar allt på
att bortfallet är större i panelen än bland de nyvalda. En djupare
analys av panelens inverkan i ULF 86 och ULF 87 bör göras.
Urvalet omfattar ca 8000 individer. Bortfallet redovisas ovägt i
bortfallsredovisningen. För att få jämförbarhet har åldersgruppen
75-84 år uteslutits t o m år 1985. Detta var ej möjligt i 1986 och
1987 års undersökningar, där bortfallsprocenten redovisas för hela
åldersgruppen (16-84 år).
Bortfallsprocenten i ULF 86-87 är
därför ej fullt jämförbar med tidigare års. De bortfallssiffror
som redovisas i tabell 7 är p g a detta något högre för ULF 86-87
än de som redovisas för tidigare undersökningar.
Partisympatiundersökningen - PSU
Partisympatiundersökningen har haft samma utformning under tiden
1980-87. Undersökningen genomfördes dock ej under perioden november 1981 till november 1983. Urvalet omfattar ca 9000 individer.
OSU tillämpas, vilket medför att de ovägda bortfallsuppgifterna är
väntevärdesriktiga.I tidsserierna redovisas årsmedeltalen av bortfallet.
Jämfört med Bortfallsbarometern nr 2 har en definitionsförändring
av vägrarbegreppet skett. Tidigare ingick bland vägrare även de
som vägrat uppge partisympati, men svarat på andra frågor vid
intervju. Andelen vägrare i årets barometer består av individer
som vägrat medverka i hela intervjun. Detta medför att de bortfallssiffror som redovisas i tabell 6 är lägre än de som redovisades för PSU i Bortfallsbarometern nr 2.
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2.2

Figur 1.

Objektsbortfall totalt

Totalt objektsbortfall i löpande individ- och hushållsundersökningar. Bortfallet redovisas vägt m a p urvalsdesign för PSU, ovägt för övriga undersökningar.

En svag nedgång i bortfallsfrekvensen bryts efter 1982. Sedan dess
visar trenden åter en försämring för alla undersökningar utom HINK
(vars bortfallsminskning till största del torde bero på designförändringen fr o m 1984). Hur Metropolitdebatten påverkat intervjuklimatet för 1986 års undersökningar har redan konstaterats (se
Lundström (1986)). Vid en jämförelse av årsresultaten 1985 och
1986 för de olika undersökningarna noteras en ökning av det totala
bortfallet med ca 2 procentenheter för alla undersökningar utom
ULF som ökade med ca 6 procentenheter för alla undersökningar. Det
är värt att notera att vid en uppdelning av ULF 86 i nyvalda och
paneldel, så är det totala bortfallet lika stort i båda dessa
grupper (23.6 procent för åldersklassen 23-81 år). Paneldelen
förklarar alltså inte den kraftiga ökningen av bortfallet i ULF
86. Årsmedelsvärdena i 1987 års undersökningar visar en ökning i
bortfallet för HIP och AKU, medan HINK och PSU ligger på ungefär
samma bortfallsnivå som år 1986. ULF 87 visar en förhållandevis
kraftig minskning i bortfallet (3.2 procent) mellan 1986 och 1987
beroende på en stor minskning av andelen vägrare (se figur 2 ) .
Orsaken till denna minskning är inte utredd.
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2.3

Figur 2.

Andelen vägrare

Andelen vägrare i individ- och hushållsundersökningen.
Bortfallet redovisas vägt m a p urvalsdesign för PSU,
ovägt för övriga undersökningar.

Vägrarna utgör den största andelen av det totala bortfallet i de
flesta undersökningarna. År 1980 var andelen vägrare ungefär lika
stor i alla undersökningar (9-12 procent), utom i AKU som konstant
har haft en lägre andel vägrare än de övriga (ca 4 procent). Resultaten förbättrades något mellan 80 och 82. Sedan dess har andelen vägrare ökat. Fram till 1983 ökade andelen vägrare i ULF och
HINK på ett likartat sätt. Vägrarandelens nedgång i HINK efter
1983 kan till stor del förklaras av övergången till telefonintervjuer år 1984. Den kraftigaste ökningen av andelen vägrare under
ett enstaka år skedde för AKU, PSU och ULF 1986. Mellan undersökningsåren 85 och 86 har andelen vägrare ökat mest i ULF, drygt fem
procentenheter (andelen vägrare är något större i paneldelen än
bland de nyvalda ora man ser på åldersgruppen 23-81 år, men kan ej
förklara den kraftiga ökningen). För HINK, PSU och AKU har ökningen varit ungefär 1.5 procentenheter, och för HIP ungefär 0.7 procentenheter. För 1987 års undrsökningar uppvisar ULF en kraftig
minskning av andelen vägrare (3.2 procent) jämfört med 1986, i de
övriga undersökningarna är nivån ungefär densamma för år 1987 som
år 1986.
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2.4

Andelen ej anträffade

Figur 3. Andelen ej anträffade i individ- och hushållsundersökningen. Bortfallet redovisas vägt m a p urvalsdesign för
PSU, ovägt för övriga undersökningar.

Under tidsperioden 1980 till 1987 har andelen ej anträffade ökat i
samtliga undersökningar. Det finns ett antal påtagliga förklaringar till ökningen : ökat antal hemliga telefonnummer, portlås, fler
småhushåll. Men även det minskande antalet intervjuare och därmed
framtvingade ändringar av deras tidsanvändning kan ha inverkat.
För AKU är andelen ej anträffade på samma nivå som andelen vägrare. För HIP har andelen ej anträffade ökat kraftigt. Under de tre
senaste åren har andelen ej anträffade varit större än andelen
vägrare i HIP. I HIP 86 och HIP 87 beror ökningarna till en del
på att man av ekonomiska skäl varit tvungen att slopa besöksintervjuer fr o m april 1986.
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2.5

Omnibussundersökningarna 1980-1987

I omnibussundersökningarna delar flera kunder på frågeutrymmet
vars längd och innehåll varierar från undersökning till undersökning. Datainsamlingen sker genom postenkät med telefonuppföljning
på urvalsbasis. Undersökningen genomförs i regel varje kvartal.
Fr o m 3:e kvartalet 1983 har urvalsstorleken ökats till 1200
personer 16-74 år från tidigare 800 i samma åldersgrupp. För övrigt har inga designförändringar gjorts. Urvalet är 0SU. Det slutliga bortfallet redovisas vägt (Hansen-Hurwitz-planen) och med
årsmedeltal. Bortfallsprocenten för enskilda undersökningar redovisas i tabell 5.

Figur 4. Bortfall i postenkät och slutligt vägt bortfall.

Skälen till variationerna i bortfall är svåra att ange med säkerhet p g a de enskilda undersökningarnas skiftande innehåll och
omfång. Trenden är dock ökande.
Det höga bortfallet 1986 kan,
liksom för anslagsundersökningarna förklaras av metropolitdebatten. I buss 864 med hela 23 procents slutligt bortfall (se tabell
5) var blanketten dessutom ovanligt lång. Medan det slutgiltiga
bortfallet ökat med 7 procentenheter (från 13 procent till 20
procent) under perioden 1980-86 så har postenkätsbortfallet ökat
med hela 13 procentenheter (från 25 procent till 38 procent).
P g a vissa tekniska problem i 1987 års undersökningar redovisas
endast en undersökning.
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Tabell 1 HIP - Bortfallets fördelning med avseende på orsak
(angivet i procent)

Tabell 2

Hink - urvalens fördelning av svarande och orsak till bortfall
(angivet i procent)
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(1) Sedan 1984 har undersökningen övergått till att vara enbart telefonintervju.

Tabell 3

AKU - Bortfallets fördelning med avseende på orsak, kön och ålder
(angivet i procent)
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(1) Fr o m 1986 består urvalet i AKU av individer i åldern 16-64 år.

Tabell 4 AKU - Bortfallets fördelning i olika geografiska områden (angivet i procent)
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Tabell 5

Svarande och bortfall i omnibussundersökningarna

Antalet undersökningar per år beror på efterfrågan. Principen är att varje
undersökning skall ha ett löpnummer som korresponderar mot det kvartal undersökningen genomfördes. Men i de fall fler än fyra undersökningar genomförs bryts denna princip.
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Tabell 6 PSU - Bortfallets fördelning efter orsak

PSU delar in bortfallet i endast två kategorier; vägrare
och ej anträffade.
Procentandelen vägrare omfattar här endast "totalvägrare", dvs individer som vägrat medverka i hela intervjun
(inklusive de som varit för sjuka för att medverka).
I Bortfallsbarometern nr 2 ingick bland vägrare även de
som vägrat uppge partisympati men svarat på andra frågor
vid intervjun.

Tabell 7

ULF - Bortfallets fördelning efter orsak, kön och ålder

(angivet i procent)
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1 Bortfallets fördelning efter orsak och kön är jämförbara för åren 1980 till 1985 där resultaten gäller åldersgruppen
16-7A år. För ULF 86 och ULF 87 gäller resultaten hela åldersgruppen 16.-84 år.
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3

I/UK'S ELEVUPPFÖLJNINGAR

3.1

Inledning

I/UK's elevuppföljningar avser att beskriva olika elevkategoriers
situation vid examenstillfallet eller en viss tid efter avslutad
utbildning. Det rör sig om nuvarande sysselsättning, eventuella
arbetslöshetsperioder, framtidsplaner o d. Tidigare har undersökningarna genomförts årligen (högskoleuppföljningarna upp till
fyra gånger per år) men genomförs sedan slutet av 1970-talet med
längre intervall.
Undersökningarna genomfördes ursprungligen som en postenkät, men
då bortfallet tenderade att öka valde man att komplettera enkäten
med telefonuppföjning på urvalsbasis. I princip tillämpar man
sedan början av 1970-talet Hansen-Hurwitz-planen i elevuppföljningarna .
P g a omläggningen av undersökningsplanerna faller en del av uppföljningarna utanför denna redovisning. Endast tre undersökningar
har upprepats tillräckligt många gånger under likartade förhållanden för att lämpa sig för tidseriestudier, nämligen ettårsuppföljningen av avgångna från grundskolan (och ej intagna till gymnasieskolan) samt korttids- och långtidsuppföljningarna av examinerade
från högskolan.

3.2

Grundskoleuppföljningarna av ej intagna till
gymnasieskolan

Fram t o m 1977 års undersökning baserades grundskoleuppföljningar
på ett urval av skolklasser slumpmässigt valda från SCBs register
över klasser i grundskolan. Från och med 1980 års undersökning har
grundskoleuppföljningarna baserats på ett direkturval från RTB av
16-åringar. Denna förändring innebär att fr o m 1980 ingår ej
underåriga och överåriga elever i uppföljningen. Inför omläggningen utgjorde dessa fem procent av de avgångna.
Urvalsstorlekarna har varierat mellan ca 3 000 och 6 000 personer.
År 1980 och framåt har man använt sig av stratifierat urval med
OSU-UÅ inom strata. Antalet strata har dock varierat mellan undersökningarna. Det slutliga bortfallet redovisas vägt (tabell 8 ) .
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3.3

Högskoleuppföljningarna

Denna typ av undersökningar började läsåret 1967/68 i syfte att
belysa de samband som finns mellan utbildningsinriktning och yrkesval. Ursprungligen insamlades uppgifter dels vid examenstillfället för samtliga som avlade examen vid universitet och högskolor, dels ett halvt år och tre år efter examen för vissa grupper.
I samband med högskolereformen 1977 upphörde insamlingen vid examenstillfället medan halvårs- och treårsuppföljningarna fortsatte
med vissa förändringar och under andra beteckningar - korttidsuppföljningen resp långtidsuppföljningen.
Undersökningspopulation i de båda typerna av undersökningar har
skiftat något under åren. Högskolereformen innebär att populationen utökades genom att fler utbildningar fördes till högskolan
(t ex förskollärar- och sjuksköterskeutbildningen) och att behörighetsreglerna ändrades. Vidare varierar de examensgrupper som
undersöks något från undersökning till undersökning.
Som framgår av tabellerna 9 och 10 har även periodiciteten och
uppföljningstiden för undersökningarna genomgått förändringar. För
korttidsuppföljningarna var uppföljningstiden ca ett halvt år
efter examen till och med april 1976, och efter ett uppehåll 197779, ett år efter examen. För långtidsuppföljningarna ändrades uppföljningstiden fr o m 1982 från ca tre till ca fyra år efter examen.
Urvalsstorlekarna varierar mellan 3 000 och 6 000 personer. Vid
urvalsdragningen har man tillämpat stratifierat urval med examensgrupp som stratum. Små strata har totalundersökts, medan man i
större strata har dragit ett obundet slumpmässigt urval (OSU). I
tidigare undersökningar har även systematiskt urval förekommit.
I tidsserierna redovisas årsmedeltalen av bortfallet. Bortfallsprocenten för de enskilda undersökningarna redovisas i tabell 9
och 10. Det slutliga bortfallet redovisas vägt.
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3.4

Bortfallsanalys

Elevundersökningarnas populationer är begränsade till ett litet
antal åldersklasser och/eller elever med viss utbildning. Ur bortfallssynpunkt är därför elevundersökningarna inte jämförbara med
undersökningar med mer omfattande populationer. På grund av ovan
nämnda förändringar i populationer och periodicitet under 1980talet är inte heller enskilda elevuppföljningar av samma slag helt
jämförbara.

Figur 5. Bortfall i postenkät och slutligt vägt bortfall i grundskoleuppföljningarna, ettårsuppföljning av ej antagna
till gymnasiet.

I grundskoleuppföljningarna kan man förvänta sig ett relativt högt
bortfall, jämfört med vad som skulle erhållas i en undersökning
bland samtliga 16-åringar. Populationen består ju av ej intagna
till gymnasieskolan, en grupp som kan förväntas ha låg svarsbenägenhet i en postenkät. Undersökningen 1971 bestod endast av en
postenkät, fr o m 1972 har telefonuppföljningen ingått. Man kan
utläsa en stark ökning i postenkätsbortfallet fram t o m 1976 års
undersökning. Därefter har postenkätsbortfallet legat på ungefär
samma nivå. Det slutliga bortfallet har under tiden 1972- 77 legat
på ungefär samma nivå, för att sedan öka vid 1980 års undersökning. Sedan 1980 har dock undersökningspopulationen förändrats.
1984 års undersökning ligger på ungefär samma nivå som 1980 års
både i postenkäten och i det totala bortfallet. Andelen 16-åringar
som ej intagits till gymnasiet var ca 30 procent år 1976. Sedan
dess har denna grupp minskat kontinuerligt till 14 procent år
1984. Detta kan förväntas påverka bortfallsprocenten, eftersom
populationen kanske alltmer utgörs av "läs- och skrivsvaga" ungdomar .
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Även högskoleuppföljningarna beskriver en selekterad grupp av
befolkningen. Denna grupp borde ha lättare att besvara en postenkät än gemene man.
I korttidsuppföljningen och långtidsuppföljningen bör övergången
från halvårs till 1 års resp. 3 års till 4 års uppföljning ej ha
påverkat svarsbenägenheten nämnvärt.

Figur 6. Bortfall i postenkät och slutligt vägt bortfall i högskoleuppföljningarna .

Förändringen av populationen på grund av högskolereformen 1977
tycks inte ha påverkat vare sig korttids- eller långtidsuppföljningens bortfall, åtminstone inte negativt. Bortfallet är genomgående lägre i korttidsuppföljningen än i långtidsuppföljningen.
Med reservationer för brotten i tidsserierna kan man skönja ett
likartat bortfallsmönster i de båda undersökningarna. Bortfallet
ökade fram t o m år 1976. Därefter skedde en nedgång i bortfallet,
som bröts efter år 1982. En jämförelse mellan högskoleuppföljningarna och UI:s anslagsundersökningar (se Lindström och Dean (1986)
för UT:s anslagsundersökningar före 1980) visar ett likartat mönster t o m år 1982, så ett antagande om en ökning i högskoleuppföljningarnas bortfall under åren 1983-86 borde vara rimligt.
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UK's elevundersökningar
Tabell 8

Grundskolan, ej antagna till fortsatt utbildning
(uppföljning ett år efter examen)
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Tabell 9

Högskolan, korttidsuppföljningen
(halvårsuppföljning t o m sept 76, därefter 1 års
uppföljning)
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Tabell 10

Högskolan, långtidsuppföljningen
(3 årsuppföljning t o m maj 82 därefter 4 års
uppföljning)
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4

FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLEUNDERSÖKNINGARNA 1970-88
PÅ F-AVDELNINGEN

4.1

Allmänt

Tidsserier av bortfallssiffror redovisas om möjligt fr o m 1970.
Ramen utgörs av CFAR (Centrala företags- och arbetsställeregistret). Urvalsplanen för företagsundersökningarna är stratifierat
slumpmässigt urval. Stratifieringen sker enligt anställda och
bransch. De största företagen efter antal anställda är oftast
totalundersökta. Arbetsställeundersökningarna är oftast totalundersökningar med cutoff, och bortfallssiffrorna är här mycket
låga. Exempelvis industristatistiken F/IN har objektsbortfall i
storleksordningen 3-5 procent. Små företag har ofta stort bortfall
och de största företagen minst bortfall procentuellt. För bortfall
kan man ej urskilja om företaget är aktuellt eller inte (övertäckning). Bortfallssiffrorna inkluderar därmed viss övertäckning.
Mätmetoden är postenkäter och bortfallsuppföljningen sker genom
påminnelseenkäter och för stora företag även genom telefonkontakter. Uppgiftslämnartvång föreligger.

Följande bortfallsmått förekommer:
1.

Bortfallsprocent ovägd på objektsnivå: Antal bortfallsobjekt
ouppräknat relaterat till totalt antal utvalda objekt.

2.

Bortfallsprocent vägd på objektsnivå: Antal bortfallsobjekt
uppräknat med stratumvikter i relation till totalt antal objekt i ramen.

3.

Bortfallsprocent ovägd enligt hjälpvariabel: Bortfallsobjektens summerade värde relaterat till motsvarande för alla utvalda objekt.

4a. Bortfallsprocent vägd enligt hjälpvariabel (effekt i estimatet) : Bortfallsobjektens värden uppräknade med stratumvikter
i relation till totalsumma för hjälpvariabeln.
4b. Bortfallsprocent vägd enligt imputeringar (effekt i estimatet) : Imputerade värden uppräknade med stratumvikter i relation till totalskattningen.
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På F-avdelningen förekommer arbete med någon form av standardisering för vilka bortfallsmått som ska redovisas på samtliga statistikgrenar.
Följande statistikgrenar
denna barometer.
4.2

är representerade med bortfallsmått i

Finansstatistiken F/FI + SE

Finansstatistiken är en årsundersökning och urvalsplanen är stratifierat slumpmässigt urval av företag. Undersökningen omfattar
SNI 1-9 och rampopulationen utgör 120 000 företag varav 12 000 är
utvalda. Urvalsplanen har ändrats några gånger sedan 1970 med fler
utvalda företag. Detta i kombination med krympande personalresurser och ökat uppgiftslämnarmotstånd kan förklara en del av de
ökade bortfallssiffrorna över perioden 1970-86. Bortfallsprocenten
redovisas vägd på objektsnivå samt vägd enligt hjälpvariabel (anställda) för SNI 1-9.
4.3

TJEXIM F/FI

Tjänste-export och -importenkäten (TJEXIM) är en årsundersökning.
Urvalsplanen är stratifierat slumpmässigt urval av företag (stratifieringsvariabeln anställda är ej använd här). Rampopulationen
utgör 65 700 företag varav 2 300 är utvalda. Urvalsplanen är i
stort sett densamma för perioden 1979-86. Bortfallet är förhållandevis lågt och visar ingen ökande trend för perioden. Bortfallsprocenten redovisas ovägd på objektsnivå och övertäckningen är
ganska stor i denna undersökning. Bortfallsprocenten vägd enligt
imputering (effekt i estimatet) ligger på ca 0.5 %.
4.4

Investeringsenkäterna F/FI

Investeringsenkäterna görs tre gånger om året (februari, maj,
oktober). Urvalsplanen är stratifierat slumpmässigt urval av företag med cutoff. Undersökningen omfattar SNI 2-3 och rampopulationen utgör 11 500 företag (exklusive cutoff-delen) varav 1 850 är
utvalda. Urvalsplanen har ändrats några gånger under perioden
1973-87. Minskande personalresurser och ökat uppgiftslämnarmotstånd kan förklara en del av de ökande bortfallssiffrorna för
perioden. Undersökningsresultat redovisas både på företags- och
arbetsställenivå (institutionellt respektive funktionellt). Bortfallsprocenten redovisas ovägd på objektsnivå för SNI 2-3. Siffrorna gäller maj-enkäten. Den låga procenten för 1987 beror på en
större cutoff-del. I övrigt har strejker 1980 och 1985 påverkat
bortfallssiffrorna. Bortfallsprocenten vägd enligt hjälpvariabel
(investeringar) ligger mellan 3-4 %.
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4.5

Kapacitetsenkäten F/IN

Kapacitetsenkäten är en kvartalsundersökning. Urvalsplanen är
stratifierat slumpmässigt urval av företag med cutoff och redovisning sker på arbetsställenivå. Stratumgränserna är approximativt
optimala enligt iterationsmetod och med förädlingsvärde som stratifieringsvariabel fr o m 1988. Undersökningen omfattar SNI 2-3
och rampopulationen utgör 7 600 företag (9 000 arbetsställen)
varav 1 600 (2 000 arbetsställen) är utvalda. Bortfallsprocenten
redovisas ovägd på arbetsställenivå samt ovägd enligt hjälpinformation (förädlingsvärde per arbetsställe) för SNI 2-3. Bortfallssiffrorna är höga perioden 1982-87 med någon nedgång de sista
åren.
4.6

FUTS F/FI

Enkäten om företagens utländska tillgångar och skulder (FUTS) är
en kvartalsundersökning. Urvalsplanen är stratifierat slumpmässigt
urval av företag. Stratifieringsvariabeln är summa utländska tillgångar och skulder. Stratumgränserna är approximativt optimala
enligt Ekmans regel. Populationen utgörs av 27 000 företag varav
1 050 är utvalda. Bortfallsprocenten redovisas ovägd på objektsnivå samt effekt i estimatet, vägd enligt stratifieringsvariabeln.
Bortfallssiffrorna är oförändrat låga under perioden 1983-87.
4.7

Lagertypstatistiken F/IN

Lagertypstatistiken är en kvartalsundersökning. Urvalsplanen är
slumpmässigt stratifierat urval av företag med cutoff samt redovisning på arbetsställenivå. Denna undersökning gäller SNI 2-3 och
rampopulationen (exklusive cutoff-delen) utgör 11 000 företag,
varav 2 200 är utvalda. Bortfallsprocenten redovisas vägd enligt
imputeringar (effekt i estimatet). Bortfallet ligger på oförändrad
nivå perioden 1981-87. Bortfallssiffrorna vid preliminär publicering är ca 50 % högre.
4.8

Leverans- och orderstatistiken F/IN

Leverans- och orderstatistiken liknar lagertypstatistiken frånsett
att leverans- och orderstatistiken är en månadsundersökning samt
att bortfallssiffror här finns för perioden 1980-87.
4.9

Omsättningsstatistiken F/SE

Omsättningsstatistiken är en månadsundersökning, t o m 1982 var
den en kvartalsundersökning. Urvalsplanen är stratifierat slumpmässigt urval av företag. Denna undersökning omfattar bl a SNI
6.2-6.3 och denna rampopulation utgör 1 200 företag varav 970 är
utvalda. Urvalsplanen har ändrats en del gånger under perioden
1970-88. Minskande personalresurser, ökat uppgiftslämnarmotstånd
samt uppsnabbning av statistikpubliceringen kan förklara en del av
de ökande bortfallssiffrorna under perioden. Bortfallsprocenten
redovisas vägd på objektsnivå för SNI 6.2-6.3. Siffrorna gäller
januari och tidigare l:a kvartalet.
Se bortfallsdiagrammen, figur 7-9, på de följande sidorna.
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Figur 7.

Figur 8.

Bortfallsmått, ovägd på objektsnivå

Bortfallsmått, vägd på objektsnivå
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Figur 9.

4.10

Bortfallsmått, effekt i estimatet

Slutsatser

Man kan grovt säga att bortfallssiffrorna visar en ökande trend
1970-79 och att trenden ej är ökande 1980-88. Förklaringen till
den ökande bortfallstrenden kan delvis förklaras av ökat uppgiftlämnar mots tand, minskade personalresurser samt uppsnabbningen av
statistikpubliceringen. Bortfallsvariationen inom undersökningarna
är dock stor och svårförklarad. Dessutom redovisas bortfallsprocenten för olika undersökningar på olika sätt. Bortfallsnivåerna
är därför ej jämförbara mellan undersökningarna. I diagrammen har
dock undersökningar med liknande bortfallsredovisning sammanförts.
Normalt i F-statistiken leder bortfallsprocenten vägd på objektsnivå, ovägd på objektsnivå respektive vägd enligt någon hjälpinformation, till sjunkande procenttal och minst enligt sistnämnda
varianten.
Se tabell över bortfall från F-avdelningen på nästa sida.

TABELL:
Bortfallsmått i procent från F-avdelningen
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Population och utvalda gäller sista redovisningsåret i tabellen.
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5

FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLEUNDERSÖKNINGARNA VID
AM-AVDELNINGEN 1970-1987

5.1

Inledning

Den företagsbaserade arbetsmarknadsstatistiken består av årsstatistik och korttidsstatistik och omfattar både den privata och den
offentliga sektorn. Den ger information om sysselsättning, löner,
lönesummor m m. Undersökningarna för den offentliga sektorn är
totalundersökningar och berörs inte här. Korttidsstatistiken för
den privata sektorn bygger på urvalsundersökningar. Den årliga
lönestatistiken för den privata sektorn produceras i samarbete med
parterna på arbetsmarknaden. Företag anslutna till någon av arbetsgivarorganisationerna totalundersöks. Bland företag som inte
är organisationsanslutna görs urvalsundersökningar.
Statistiken är för närvarande inte heltäckande avseende bransch.
Ett flertal statistikgrenar producerar statistik för skilda branscher. Korttidsstatistiken är under omläggning och kommer i framtiden bli heltäckande och presenteras som en undersökning.
CFAR (Centrala företags- och arbetsställeregistret) utgör ram för
undersökningarna. Urvalen är slumpmässiga och stratifierade efter
företagets/arbetsställets bransch och storlek och i något fall
efter region. Vissa av undersökningarna är positivt samordnade.
För korttidsstatistiken gäller att urval dras en gång årligen.
Urvalet används utan komplettering för nyetablerade företag under
året. En stor andel av urvalsobjekten ett visst år hamnar även i
följande års urval.
Insamlingen av uppgifter sker genom postenkät. Bortfallsuppföljning sker genom påminnelsekort, påminnelseenkäter och telefonkontakter. Inflödet av svar kan följas stratumvis. Bortfallsuppföljningen är intensivast för de större företagen.
Företagen har uppgiftslämnarplikt.
Bortfallssiffrorna i nedanstående sammanställningar har i huvudsak
hämtats från redovisningar i Statistiska meddelanden och publikationen Löner. Siffror för några av de största statistikgrenarna
redovisas.
5.2

Sysselsättning och löner för arbetare inom industri

Månatlig undersökning. Undersökningen omfattar arbetare inom SNI
2, 3 och 951. Populationen består av ca 15 000 företag/funktionella företag med >_ 5 anställda. Urvalet omfattar ca 2 500 företag/
funktionella företag med 6 000 arbetsställen. Företag med >_ 500
anställda är totalundersökta. Före nov 1984 redovisades bortfallet
ovägt i procent av antalet urvalsobjekt. Därefter har bortfallet
redovisats i procent av antal arbetsställen i urvalet. I I januari
och februari är bortfallet lägst p g a intensivare telefonuppföljning. I tabellen redovisas ett genomsnitt per år.
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5.3

Sysselsättning och lönesummor för tjänstemän inom
industri

Kvartalsvis undersökning. Undersökningen omfattar tjänstemän inom
SNI 2, 3 och 951. Populationen är densamma som i undersökningen
ovan. Urvalet omfattar ca 1 400 företag med ca 4 500 arbetsställen. Urvalsplanen är i övrigt som ovan. Bortfallet redovisas ovägt
i procent av antalet urvalsobjekt. I tabellen redovisas ett genomsnitt per år.
5.4

Sysselsättning och lönesummor för anställda inom
varuhandel

Kvartalsvis undersökning. Undersökningen avser anställda inom SNI
61 och 62. Populationen består av ca 50 000 arbetsställen. Urvalet
omfattar ca 3 000 arbetsställen. Arbetsställen med ^ 100 anställda
är totalundersökta. Bortfallet redovisas ovägt i procent av antalet urvalsobjekt. Vid beräkningarna har antagits att bortfallet
inte innehåller någon övertäckning. I tabellen redovisas ett genomsnitt per år.
5.5

Löner för arbetare inom varuhandel

Årlig undersökning. Undersökningen avser butiks- och lagerpersonal
och chaufförer inom SNI 61 och 62. Populationen består av ca
32 000 arbetsställen. Urvalet omfattar ca 4 900 arbetsställen.
Bortfallet redovisas ovägt i procent av antalet urvalsobjekt.
Siffrorna avser det material som insamlats av SCB. Bortfallet
totalt för SCBs urvalsdel + parternas totalundersökta del uppskattas ligga omkring 9-10 %. De av SCB insamlade uppgifterna svarade
1986 för 23 % av de i statistiken redovisade timmarna.
Åren 1970 och 1971 drogs urvalet som ett blandat företags- och
arbetsställeurval. Fr o m 1972 har övergång skett till ett rent
arbetsställeurval. Före 1982 antogs att bortfallet inte innehöll
någon övertäckning.
5.6

Löner för arbetare inom industri, elverk samt
stuveriverksamhet

Årlig undersökning. Undersökningen avser arbetare inom SNI 2, 3,
4101, 71232 och 951. Inom industrin ingår företag med >_ 50 anställda och inom elverk företag med 2. 20 anställda. Företag inom
stuveriverksamhet totalundersöks. Populationen består av 20 000
företag. Urvalet omfattar ca 5 300 företag. De av SCB insamlade
uppgifterna svarade 1986 för 12 % av de i statistiken redovisade
timmarna. Åren 1974-1985 har gjorts en bedömning av bortfallets
betydelse för hela undersökningen. (SCB-urvalet + totalundersökningen av organisationsanslutna). Bortfallet beräknas utgöra 4-6 %
av antalet arbetstimmar.
Fr o m 1986 redovisas årsresultaten för arbetare inom privat sektor i samma SM. Bortfallet redovisas översiktligt. Andelen inkomna
svar varierar mellan 80 och 90 procent av antalet arbetsställen
inom olika branscher. Bortfallet uttryckt i antal arbetstimmar
beräknas emellertid inte utgöra mer än några få procent eftersom
bortfallet är störst för mindre arbetsställen.
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Figur 10. Bortfall ovägt 1 procent av antalet urvalsobjekt.
(Företag)

Figur 11. Bortfall ovägt i procent av arbetsställen, vilket är
detsamma som urvalsobjekten för varuhandel, men ej
för industriarbetare där urvalsobjektet är företag.
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5.7

Sammanfattning

Tidsserier av bortfallssiffror redovisas fr o m 1970 i tabell 1.
Sedan 1970 har flera förändringar gjorts i urvalsplanen. 1974
började man dra nya urval varje år (vilket är förklaringen till
att startpunkten i figur 10-11 är år 1974). Under perioden 19761982 minskades urvalsstorlekarna med 10-40 L Bl a slutade man
samla in uppgifter från företag/arbetsställen som enligt CFAR är
registrerade med 0 eller okänt antal anställda.
Bortfallsvariationen i undersökningarna är svår att tolka i efterhand. Bortfallets storlek beror förmodligen på en kombination av
olika faktorer. Den personalsituation som rått vid ett visst tillfälle upplevs ha stor betydelse. Som exempel kan nämnas att för
varuhandeln var bortfallet 2a kvartalet 1987 endast 4 % (övriga
kvartal var bortfallet 13, 10 och 11 % ) . Förklaringen till det
låga bortfallet 2a kvartalet visade sig vara att det fanns utrymme
för en intensivare telefonuppföljning detta kvartal.
Bortfallet är störst bland små arbetsställen. Imputering för bortfall görs, om uppgifter finns från föregående undersökning.
Arbete med att lägga om korttidsstatistiken pågår. I samband med
detta kommer även bortfallsredovisningen att ses över.
Tabell 1

*
**

Bortfall vid några av AM-avdelningens undersökningar

Genomsnitt för jan-okt (korrigerat för felredovisning)
Genomsnitt för nov-dec
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6

UNDERSÖKNINGAR VID A-AVDELNINGEN

6.1

Inledning

I denna barometer redovisas tidsserier från några av A-avdelningens urvalsundersökningar. En översikt av övriga undersökningar
(som kan vara intressanta att ta med i kommande bortfallsredovisningar) redovisas i avsnitt 6.6.
6.2

De objektiva skördeuppskattningarna

A/FU

De objektiva skördeuppskattningarna baseras på mätningar av skörden på provytor över hela landet. Årligen väljs ca 12 000 undersökningsenheter (UE) ur lantbruksregistret, på vilka provytor
skördas i slåttervall och spannmål. Undersökningar av matpotatis
och potatis för stärkelse och råsprit baseras på separata urval
omfattande ca 5 000 respektive 1 000 UE. Medverkan i undersökningarna är frivillig. Åren 1986 och 1987 gällde emellertid att jordbrukaren skulle lämna uppgifter till skördeuppskattningarna för
att få ersättning inom ramen för s k tillfälliga åtgärder i skördeskadeskyddet.
Bortfallet redovisas vägt med avseende på areal. Objektsbortfallet
av vägrare redovisas i tabell 1 och figur 12. Rikssiffrorna är
låga, men på grund av lokala variationer kan vägrarandelen i enskilda skördeområden vara betydande. Dessutom förekommer ett bortfall på grund av att brukaren ej varit anträffbar, osäkra brukareförhållanden, konkurser och dödsfall m m. Detta bortfall är dock
sammanlagt mindre än en halv procent av urvalet.
Partiellt bortfall av mätvärden från enskilda provytor på grund av
att provtagning inte gjorts innan fältet skördats förekommer, men
endast i storleksordningen en procent.
6.3

IKU - Intäkts- och kostnadsundersökningen för
flerbostadshus A/BF

Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus omfattar
hyreshus med vissa undantag. Undersökningen är en kombinerad urvals- och totalundersökning ur fastighetsregistret, FTR. De allmännyttiga bostadsföretagen (ca 400) totalundersöks, medan ett
urval på 5 000 dras av enskilda ägare och bostadsrättsföreningar.
Uppgifterna inhämtas med postenkät. Bortfallet redovisas vägt med
avseende på antal lägenheter. I tabell 2 redovisas objektsbortfall. I princip tillåts inget partiellt bortfall.
6.4

Bostads- och hyresundersökningen

A/BF

Bostads- och hyresundersökningen räknar antalet bostadslägenheter
och bostadskostnaderna. Den görs årligen vad avser lägenheter i
hyresfastigheter genom postenkät till fastighetsägarna. Urvalet
är stratlfierat och omfattar 13 000 lägenheter. Fastighetsägarna
har uppgiftsplikt. Bortfallet redovisas vägt m a p antal lägenheter (tabell 3 ) . Intermittent utvidgas undersökningen till övriga
lägenheter som småhus och bostadsrättsföreningar samt redovisning
efter hushåll. Då kan bortfallet stiga till omkring tjugo procent.
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Som framgår av figur 12 ligger bortfallet p g a vägran på en genomgående låg nivå. Skördeuppskattningen i potatis för stärkelse
och råsprit är den minsta av de tre undersökningarna. När det
gäller denna gröda finns det odlare med stora arealer. Därför kan
några få odlare som vägrar att medverka svara för flera procent av
arealen. Så var t ex fallet 1984, då några av de största odlarna
av potatis för stärkelse och råsprit utgjorde vägrare.
6.5

Bortfallsanalys

Figur 12. Vägt bortfall med avseende på areal för de objektiva
skördeuppskattningarna.
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Figur 13.

Bortfall vägt m a p

antal lägenheter i IKU och BHU.

Bortfallet varierar både mellan undersökningar och över tiden.
Undersökningar där hushåll, lägenhetsinnehavare och enskilda fastighetsägare är uppgiftslämnare har ett större bortfall än andra
undersökningar (C Elffors' rapport, sid 3 ) . Någon analys av bortfallsutvecklingen över tiden ingår ej i rapporten. Undersökningen
har funnits före 1981, men rapporten upptar endast perioden 198186.
Anm. Någon kommentar till att kurvan för "enskilda ägare" ökar
finns ej. Undersökningarna har funnits före 1981, men A/BF har ej
sammanställt bortfallet för tidigare år.
6.6

Övriga undersökningar vid A-avdelningen

Vid A-avd förekommer flera urvalsundersökningar med lantbruksregistret som urvalsram. Några är roterande panelundersökningar av
speciell karaktär.
Deklarationsundersökningen för jordbrukare (DU) bygger på administrativt material - självdeklarationer. Här föreligger en konflikt
mellan snabb statistik och lågt bortfall genom att taxeringsarbetet ibland utsträcks över lång tid, särskilt vid överklaganden.
Även skönstaxeringar innebär bortfall. Bortfallsandelen har aldrig
överstigit fem procent, vanligen hålls den något lägre. Dessutom
förekommer partiellt bortfall av vissa uppgifter, vilket beror på
ändrade krav på detaljrikedom i deklarationens jordbruksbilaga.
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Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) är också en roterande
panelundersökning. Den är en bokföringsundersökning och administreras via vissa bokföringsbyråer. Vid rekryteringen förekommer
ett vägrarbortfall på i storleksordningen 20 procent, vilket är
ett problem. Bortfallet och avgångarna från äldre paneler är små
relativt sett.
Av större intermittenta urvalsundersökningar kan nämnas: Jordbrukets arbetskraft (JAK) med storleksordningen tio procents bortfall
och Jordbrukarnas tillgångar och skulder, som till viss del bygger
på deklarationsuppgifter (se ovan).
En annan urvalsram används vid urval av yrkesfiskares deklarationer, nämligen senaste fiskeriräkning. Bortfallet är betydligt
större än för jordbrukarnas deklarationsundersökning uppåt tjugo
procent. Ofta går det nämligen ej att ur deklarationen särskilja
fiskerirörelsen. Något standardformulär för fiskare finns ej.
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Tabell 1

Bortfall på grund av vägran i de objektiva
skördeuppskattnlngarna A/FU

Tabell 2

IKU - A/BF

Tabell 3

BHU - A/RF
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