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Sammanfattning 

Det har pågått ett intensivt utvecklingsarbete på Statistiska Centralbyrån (SCB) under 

de senaste åren i syfte att standardisera och effektivisera statistikproduktionsprocessen. I 

detta utvecklingsarbete har fokus främst riktats mot processerna insamling och 

granskning. Ett flertal studier har visat att det finns potential att reducera granskningens 

omfattning samtidigt som den övergripande kvaliteten i undersökningarna bibehålls. För 

att uppnå detta krävs att nya arbetssätt, metoder och verktyg utvecklas och 

implementeras. 

Den traditionella ansatsen på SCB har varit att i granskningsprocessen försöka hitta och 

rätta alla databearbetnings- och mätfel. Ingen skillnad har gjorts mellan stora och små 

fel eller om felen har någon effekt på statistiken eller inte. Detta är en ineffektiv ansats 

där stora resurser åtgår till att rätta fel som inte påverkar den statistiska redovisningen 

nämnvärt. I mer moderna ansatser betonas vikten av att hitta betydelsefulla fel som har 

stor påverkan på parameterskattningarna och att fel som inte ger någon påverkan bör 

lämnas som de är eller åtgärdas via imputering. Detta, att inte granska allt, kallas för 

selektiv granskning.  

SCB har beslutat att införa metoden selektiv granskning med poängfunktioner. Metoden 

fordrar att poängberäkningar görs, dessa utförs i verktyget SELEKT. Verktyget ingår i 

den framtida verktygslådan för granskning som är under utveckling vid SCB och är 

uppbyggt av ett stort antal parametrar. För att uppnå så effektiv granskning som möjligt 

måste de mest lämpliga parametervärdena sökas för att sedan implementeras i SELEKT.  

I denna studie har ett datamaterial från undersökningen Kortperiodisk 

Sysselsättningsstatistik, privat sektor (KSP) använts för att studera sambanden mellan 

statistikens kvalitet och valet av parametrar i SELEKT.  Valet av datamaterial motiveras 

främst av att SELEKT ska implementeras i KSP under år 2010. De parametrar som har 

behandlats i studien kallas för KAPPA, TAU och LAMBDA samt variablerna RPB_20 

och Kostnad.  

Logistisk regression har använts för att undersöka vilken påverkan parametrarna har på 

den bias (kallad RPB) som införs i skattningarna vid selektiv granskning. En ansats 

valdes där sambandet mellan responsvariabeln RPB_20 och förklaringsvariablerna 

KAPPA, TAU och Kostnad studerades separat för olika värden på LAMBDA.  

Vid resultatframställningen indikerades tidigt att valet av värde på LAMBDA inte 

verkade ha någon nämnvärd betydelse för modellen och i de fortsatta analyserna 

stärktes denna misstanke och kom att omfatta även KAPPA och TAU. Det var redan från 

början känt att Kostnad är en viktig variabel att ta hänsyn till och för att undersöka detta 

närmare konstruerades en modell bestående av ett fjärdegradspolynom med enbart 

variabeln Kostnad. Modellen lyckades fånga upp huvuddragen av variationen i RPB_20.  

Det går inte att dra generella slutsatser från den studie som här har genomförts. 

Resultaten visar dock att en modell utan KAPPA, TAU och LAMBDA fungerar för att 

beskriva variationen i RPB_20.  Valet av värden på KAPPA, TAU och LAMBDA i 

SELEKT är av mindre betydelse. I implementeringsarbetet av SELEKT i KSP 

rekommenderas därför att, förutom RPB, fokusera på variabeln Kostnad för att hitta den 

mest lämpliga kombinationen av parameterinställningar.  
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1 Inledning 

Sedan många år tillbaka är det känt att statistikproducerande institut och centralbyråer 

runt om i världen lägger mellan 30-40 procent av sin budget på momentet granskning, 

detta gäller också för Statistiska Centralbyrån (SCB). SCB har under de senaste åren 

undersökt möjligheten att minska granskningens omfattning och därigenom uppnå 

effektivisering av statistikproduktionsprocessen och kostnadsreduceringar.  

Olika projekt på SCB inom området granskning har haft till uppgift att utvärdera den 

befintliga granskningen, undersöka behov, utveckla nya metoder och bygga nya 

generella verktyg
1
. Fallstudieprojektet, vilket var ett av dessa projekt, utvärderade den 

befintliga produktionsgranskningen i sju granskningstunga undersökningar samt testade 

metoden selektiv granskning med poängfunktioner. I projektets slutrapport redovisades 

att den testade metoden möjliggör för SCB att minska produktionsgranskningens 

omfattning. I rapporten står också att läsa att kvaliteten i de undersökningar som 

implementerar metoden inte försämras nämnvärt vad gäller de viktigaste tabellerna. [1] 

Till följd av resultaten från de olika projekten fattades beslutet att utveckla en 

”verktygslåda” för granskning. Verktygslådan kommer att bestå av ett litet antal verktyg 

som är så pass generellt byggda att de ska kunna nyttjas av flertalet statistikprodukter på 

SCB.  

När metoden selektiv granskning med poängfunktioner används fordras att 

poängberäkningar utförs, dessa utförs i verktyget SELEKT. Verktyget ingår i den 

framtida verktygslådan för granskning och är uppbyggt av ett stort antal parametrar, 

både diskreta och kontinuerliga. För att uppnå så effektiv granskning som möjligt måste 

de mest lämpliga parametervärdena sökas för att sedan implementeras i SELEKT. För 

närvarande håller SCB på att utveckla ytterligare ett verktyg, LABBET, i vilket de mest 

lämpliga parametervärdena ska laboreras fram.  

I syfte att finna de mest lämpliga parameterinställningarna skapas en datafil där varje 

rad representerar en unik kombination av parameterinställningar i LABBET. En sådan 

kombination består av de parametrar som ska användas i den selektiva granskningen 

avseende en specifik undersökning.  I och med att de flesta parametrar kan sättas till ett 

flertal olika värden erhålls ofta ett stort antal kombinationer av olika 

parameterinställningar. När datafilen är skapad appliceras sedan varje kombination av 

parametervärden på en korstabell uppbyggd av mätvariabler och redovisningsgrupper. 

Varje kombination av mätvariabel och redovisningsgrupp utgör en tabellcell. För varje 

cell beräknas måttet Relativ Pseudo Bias (RPB). RPB är ett mått på den skevhet som 

introduceras i parameterskattningarna på grund av att inte hela datamaterialet granskas 

när selektiv granskning med poängfunktioner tillämpas, till skillnad från när traditionell 

granskning används då datamaterialet intensivgranskas. Att hitta den mest lämpliga 

kombinationen av parameterinställningar kan vara ett både komplicerat och omfattande 

arbete då det ofta är ett mycket stort antal tabellceller som ska analyseras med avseende 

på RPB-värdena. SCB har ännu inte undersökt om det är nödvändigt att laborera med 

alla parametrar i SELEKT eller om vissa parametrar är av mindre betydelse och om 

meningsfulla defaultvärden i så fall kan anges för dessa. Än så länge finns det heller 

inga rekommendationer för hur resultaten från LABBET ska analyseras. I denna studie 

behandlas problemet med val av parametervärden i SELEKT. Ett datamaterial från 

undersökningen Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik, privat sektor (KSP) appliceras i 

en prototyp av LABBET. Erhållna RPB-värden relateras till motsvarande 

                                                 
1
 Ett verktyg definieras som ett redskap för bearbetning av material enligt Svenska Akademiens ordlista. 

Med verktyg avses här hjälpmedel för bearbetning av datamaterial. 
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parametervärden i en analys baserad på logistisk regression. Via analysen erhålls en 

beskrivning av hur RPB påverkas av olika värden på de parametrar som ingår i denna 

studie.  

Att studien valts att utföras på just datamaterial från undersökningen KSP beror på att 

beslut har fattats att införa metoden selektiv granskning med poängfunktioner i denna 

undersökning under år 2010. Fler undersökningar på SCB står på tur att införa den nya 

granskningsmetoden. Det är således angeläget att inom kort få fram underlag som 

förhoppningsvis medverkar till att verktyget LABBET färdigställs och att arbetet i detta 

verktyg effektiviseras så mycket som möjligt. 

 

1.1 Syfte 

Kärnan i selektiv granskning med poängfunktioner är ett mått på misstanke respektive 

effekt. Med effekt avses här den inverkan ett inkommet datavärde har på de 

parameterskattningar som det ingår i. Dessa mått definieras av ett antal olika parametrar 

vars mest lämpliga värden ska hittas och ställas in. Det har inte tidigare utförts några 

studier på hur dessa parametrar bör ställas in eller om det finns parametrar som är 

viktigare än andra. I denna studie undersöks två av de parametrar som ingår i 

misstankemåttet, dessutom studeras variabeln Kostnad och en parameter som används i 

aggregeringen av lokala poäng. Det finns flera olika frågeställningar inom området 

selektiv granskning med poängfunktioner som skulle vara intressanta att utreda, i denna 

studie kommer dock fokus koncentreras till att undersöka följande: 

 Hur påverkas RPB av värdena på de studerade parametrarna?  

 Är någon eller några parametrar mer betydelsefulla än övriga? 

 

1.2 Avgränsning 

I LABBET kommer det att finnas ett 30-tal parametrar vars värden är möjliga att variera, 

denna studie avgränsas till att endast behandla ett fåtal av dessa.  

Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik omfattar både privat och offentlig sektor, i denna 

studie är endast datamaterial avseende privat sektor inkluderat. Undersökningen KSP 

består av totalt 25 mätvariabler. I dagsläget publiceras emellertid inte statistik om antal 

verksamma företagare och av den anledningen har de tre mätvariabler som behandlar 

verksamma företagare uteslutits ur studien.  

Datamaterialet från undersökningen KSP, vilket används i denna studie, har till viss del 

lagts till rätta för att tid inte ska åtgå till sådant som egentligen inte är av vikt vid 

utredning av de aktuella frågeställningarna. Som tidigare nämnts har data avseende 

offentlig sektor uteslutits, även data som avser specialfall av något slag har exkluderats. 

Det finns objekt i KSP som undersöks varje månad, dessa har dock endast inkluderats 

en gång i det aktuella datamaterialet. Datamaterialet omfattar mätperioden kvartal 4 år 

2007 och kvartal 1 år 2008.  
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2 Beskrivning av Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik, 
privat sektor (KSP) 

Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik, privat sektor (KSP) är en anslagsfinansierad, 

återkommande urvalsundersökning som produceras av SCB. Följande beskrivning av 

undersökningen bygger i huvudsak på den dokumentation av produkten som finns 

publicerad på SCB:s webbplats. 

 

2.1 Undersökningens syfte 

Det främsta syftet med undersökningen Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik är att 

snabbt indikera förändringar av antalet anställda på detaljerad näringsgrensnivå. Ett 

annat syfte är att redovisa sysselsättningsuppgifter avseende hela arbetsmarknaden 

fördelat på län. I undersökningen mäts även variabler som frånvaro och 

personalomsättning. [2,3] 

 

2.2 Objekt och population 

Målpopulationen för KSP utgörs av de arbetsställen i Sverige som bedriver verksamhet 

och har anställda. Ett arbetsställe definieras som varje adress, fastighet eller grupp av 

närliggande fastigheter där ett företag bedriver verksamhet. Alla företag har minst ett 

arbetsställe. Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik är en urvalsundersökning där 

urvalsramen skapas från SCB:s Företagsdatabas (FDB) [4]. Rampopulationen utgörs av 

de arbetsställen inom privat sektor som har någon anställd enligt FDB vid 

urvalstillfället. Med privat sektor avses enskilda firmor, enkla bolag, handelsbolag, 

kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska- och ideella föreningar samt stiftelser. 

Offentligt ägda aktiebolag, affärsverken och Riksbanken förs också hit. Urvals- och 

målobjekt i undersökningen är arbetsställe och uppgiftslämnarplikt föreligger för alla 

arbetsställen som ingår i urvalet. [2,3] 

 

2.3 Urval 

Urvalsmetoden som används i undersökningen är obundet slumpmässigt urval (OSU) 

inom strata. Rampopulationen stratifieras efter storleksklass och näringsgren och antalet 

strata uppgår totalt till drygt 310 stycken. Två gånger per år dras ett nytt urval, dels till 

mätmånaden april och dels till mätmånaden oktober. Urvalsstorleken för privat sektor 

uppgår normalt till cirka 19 000 arbetsställen. Samtliga arbetsställen som vid 

urvalstillfället har 100 anställda eller fler enligt FDB undersöks varje månad. I det nu 

aktuella urvalet, det vill säga det som avser fjärde kvartalet år 2009 och första kvartalet 

år 2010, uppgår antalet totalundersökta arbetsställen till cirka 3 250 stycken. 

Arbetsställen med färre än 100 anställda fördelas slumpvis inom varje stratum i tre 

delar, varje tredjedel svarar sedan för en månad vardera i kvartalet. [2,3] 

 

2.4 Mätvariabler 

Mätvariablerna i undersökningen KSP är antal verksamma företagare, antal anställda, 

antal frånvarande samt personalomsättning. Variabeln Totalt antal verksamma 

företagare samlas in per kön, statistik avseende verksamma företagare publiceras dock 

inte i dagsläget. Variabeln Totalt antal anställda kan brytas ned på anställningsform 
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(tillsvidareanställda och visstidsanställda) och kön. Frånvaron redovisas efter tre olika 

frånvaroorsaker: sjukdom, semester och övrig orsak. I övrig orsak inkluderas 

exempelvis ledighet med havandeskaps- eller föräldrapenning, ledighet för viss 

utbildning enligt studiestödslagen och permittering. Även frånvaron kan brytas ned på 

kön. Personalomsättningen utgörs av variablerna Totalt antal nyanställda och Totalt 

antal avgångna och kan delas upp på anställningsform och kön. [2,3] 

Frågeformuläret som används i KSP finns i flera olika varianter i syfte att hålla nere 

uppgiftslämnarbördan. I appendix 1 återfinns den blankettyp vars data använts i denna 

studie. 

 

2.5 Insamling och granskning 

För de utvalda arbetsställena samlas uppgifter in avseende en angiven arbetsdag i 

mätmånaden. Den angivna arbetsdagen är alltid den mittersta onsdagen i mätmånaden. 

Uppgifterna samlas in främst genom pappers- och webblanketter, men också via textfil, 

fax och telefon. De inkomna uppgifterna genomgår ett kontrollprogram och vid behov 

kontaktas uppgiftslämnaren för eventuell upprättning av uppgifterna. När de flesta av 

mätmånadens uppgifter är inkomna och granskade på mikronivå, det vill säga på finaste 

nivå, utförs också en grafisk granskning av datamaterialet för att upptäcka eventuella 

extremvärden (outliers). [2,3] 

 

2.6 Svarsbortfall 

Målsättningen är att svarsbortfallet för ett mätkvartal ska uppgå till max åtta procent i 

privat sektor vid publicering. SCB arbetar ständigt för att minska bortfallet, exempelvis 

används så kallade tack- och påminnelsekort, påminnelsebrev samt telefonpåminnelser i 

detta syfte. 

Rak uppräkning per stratum används för att kompensera för svarsbortfallet. Rak 

uppräkning bygger på antagandet att bortfallet kan betraktas som helt slumpmässigt 

inom respektive stratum. Om detta inte stämmer finns det risk för att skattningarna 

innehåller skevheter, vilket i sin tur bland annat medför att intervallskattningarnas 

konfidensgrad minskar. [2,3] 

 

2.7 Statistiska mått, redovisning och användare av statistiken 

Statistiken utgörs av skattade värden på totaler och andelar. Skattningarna redovisas för 

olika gruppindelningar. Gruppindelningarna definieras av arbetsställets 

sektortillhörighet, näringsgren enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI), 

storleksklass och län. Flera av resultaten bryts också ned på kön och anställningsform.  

Undersökningen genomförs varje månad, men resultaten publiceras kvartalsvis. 

Publicering sker cirka sex veckor efter mätkvartalets utgång.  

De främsta användarna av statistiken är Närings- och Finansdepartementet, 

Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt 

Arbetsmarknadsstyrelsen. Statistiken utgör även underlag för beräkningar i 

nationalräkenskaperna, vilka utförs av SCB:s enhet för Nationalräkenskaper, och för 

Eurostat. [2,3] 
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3 Granskning 

3.1 Allmänt om granskning 

I insamlingsprocessen samlas data in som sedan granskas. Granskning av insamlade 

data är nödvändigt vid framställning av statistik.  

Syftet med att utföra granskning är, förutom att hitta och åtgärda fel och extremvärden, 

att identifiera felkällor i undersökningen för åtgärd i de efterföljande stegen i 

statistikproduktionsprocessen. Med felkällor avses här aktuella felorsaker. Särskilt 

viktigt är att genom granskningen hitta eventuella problem för uppgiftslämnarna att 

besvara de ställda frågorna. Genom att utföra granskning kan undersökningen förbättras 

och kvaliteten ökas i både in- och utgående data. Granskning kan också bidra till 

kvalitetsbedömningar av statistiken. [5] Om en fråga i blanketten ofta missförstås och 

detta identifieras i granskningen och åtgärdas har granskningen uppfyllt ett viktigt syfte. 

Detta genom att den misstolkade frågan identifieras och omformuleras för att förhindra 

att samma fel görs i efterföljande undersökningsomgångar. I denna studie kommer 

granskning att identifieras som åtgärdande av fel och extremvärden. 

Data granskas ofta i olika skeenden under statistikproduktionsprocessen. Den 

granskning som utförs kan delas in i fem olika typer: 

 Uppgiftslämnargranskning: Den allra första granskningen som sker utförs av 

uppgiftslämnaren och denna typ av granskning påbörjas vid besvarandet av de 

ställda frågorna. Uppgiftslämnaren kan på eget initiativ exempelvis kontrollera 

att en delpost är mindre än summaposten eller att angivna datavärden är rimliga 

jämfört med vad som angavs månaden innan.  

 Manuell förgranskning: En manuell process som tar vid när data har 

inkommit. Om inkomna pappersblanketter skannas kontrolleras exempelvis att 

svaren är ifyllda med en färg som skanningsapparaten klarar av att läsa. Den 

manuella förgranskningen bör minimeras. Principen är att denna typ av 

granskning inte ska ta mycket tid i anspråk, det ska räcka med att snabbt 

kontrollera att det är meningsfullt att skicka blanketten vidare i processen. 

 Dataregistreringsgranskning: Denna typ av granskning är endast aktuell för 

undersökningar som använder sig av manuell registrering och syftar främst till 

att kontrollera att uppgifterna har registrerats korrekt. 

 Produktionsgranskning: Med produktionsgranskning avses den granskning 

som utförs när data väl har inkommit. När data inkommer via något medium 

(exempelvis via post, fil eller manuell registrering) laddas uppgifterna in i en 

produktionsdatabas. Därefter körs ett maskinellt granskningsprogram vilket 

består av granskningskontroller som identifierar både uppenbara fel och sådana 

datavärden som anses vara misstänkta. Dessa granskningskontroller benämns 

fortsättningsvis traditionella granskningskontroller. Begreppen uppenbara fel 

och misstänkta fel definieras och förklaras i avsnitt 3.4.1. Vissa typer av 

uppenbara fel åtgärdas automatiskt utifrån på förhand bestämda regler. 

Granskningspersonal utreder sedan de objekt som fastnat i minst en 

granskningskontroll. Till hjälp i utredningen av felsignalerade objekt nyttjas 

både externa och interna stöduppgifter. Ett exempel på interna stöduppgifter är 

uppgifter från urvalsramen medan externa stöduppgifter kan utgöras av 

exempelvis årsredovisningar och olika sidor på Internet. Produktionsgranskning 

utförs oftast kontinuerligt under hela produktionsomgången i takt med att 

uppgifter inkommer. Detta är den mest resurskrävande granskningstypen. 
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 Outputgranskning: Syftet med outputgranskningen är att kontrollera att inga 

allvarliga fel har sluppit igenom de tidigare granskningsstegen. Vanligtvis utförs 

outputgranskning när det mesta av datamaterialet har inkommit och då i första 

hand på aggregerade data. Det första steget i outputgranskningen är att 

identifiera misstänkta tabellceller. Misstänkta tabellceller identifieras genom 

jämförelser med tidigare resultat, med andra celler eller med motsvarande 

aggregat från andra undersökningar. När detta är gjort ska de misstänkta 

objekten inom respektive misstänkt tabellcell identifieras, i detta steg kan det 

vara nödvändigt att återkontakta uppgiftslämnaren. En typ av outputgranskning 

som utförs direkt på mikrodata är så kallad grafisk slutgranskning, denna kan 

utföras i exempelvis programvaran SAS/Insight. [5] 

Manuell förgranskning, dataregistreringsgranskning och produktionsgranskning kallas 

ibland med ett gemensamt ord för mikrogranskning.  

 

3.2 Granskning på SCB 

SCB genomförde år 2004 en kartläggning av granskningsprocessen i 62 undersökningar 

med företag och organisationer som uppgiftslämnare. Kartläggningen visade på att 

granskning (inklusive uppgiftslämnarservice) upptar drygt en tredjedel av resurserna. 

Storleken på kostnaden är inte unik för SCB utan har visat sig stämma väl överens med 

hur det ser ut på andra institut och statistikbyråer runt om i världen. [6] Det är önskvärt 

att minska denna kostnad samtidigt som kvaliteten i undersökningarna inte får påverkas 

alltför negativt. 

I december 2006 startade ett tremånadersprojekt på SCB där nio granskningstunga 

undersökningar ingick. Projektet lyckades utföra fallstudier i granskning på sju av de 

utvalda undersökningarna. I fallstudierna ingick att utvärdera den befintliga 

granskningsmetoden i respektive undersökning samt att testa metoden selektiv 

granskning med poängfunktioner. Denna metod kommer att förklaras mer ingående i 

avsnitt 3.4. Ett av fallstudieprojektets viktigaste resultat var att metoden kan användas 

på många av SCB:s återkommande företagsundersökningar. Resultatet visade också att 

det finns en stor potential att minska omfattningen av produktionsgranskningen genom 

införandet av selektiv granskning med poängfunktioner. Beslut har därefter fattats att 

metoden ska införas i de undersökningar på SCB där det är möjligt. Metoden kommer 

antagligen att vara införbar i de flesta av SCB:s företagsundersökningar, men passar 

bäst att implementera i återkommande undersökningar. Selektiv granskning med 

poängfunktioner kommer främst att minska omfattningen av den granskningstyp som 

benämns produktionsgranskning i de undersökningar där metoden implementeras.  

SCB har i dagsläget cirka 300 egenutvecklade IT-produktionssystem som bland annat 

hanterar granskning [7], dessa är personberoende samt dyra att vidareutveckla och 

underhålla. Det är angeläget att minska IT-underhållskostnaderna på SCB och detta 

faktum sammantaget med resultaten från fallstudieprojektet har resulterat i att SCB nu 

bland annat försöker bygga en verktygslåda för granskning. Denna verktygslåda ska 

innehålla ett litet antal generella verktyg som ska kunna nyttjas i många av SCB:s 

statistikprodukter i framtiden. I dagsläget är det tänkt att denna verktygslåda ska bestå 

av verktygen SELEKT, EDIT samt ett verktyg för processdata. Dessa verktyg kommer att 

beskrivas närmare i avsnitt 3.6. 
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3.3 Granskning av datamaterialet i KSP 

Uppgiftslämnarna i KSP kan välja att lämna in de efterfrågade uppgifterna via pappers- 

eller webblankett, textfil, FTP-överföring, fax eller telefon. Flest uppgifter inkommer 

via pappers- och webblanketter. Inkomna pappersblanketter skannas och endast de 

blanketter som av någon anledning inte går att skanna samt uppgifter som mottas via 

telefon registreras manuellt. Manuell registrering av uppgifter förekommer således i 

ytterst liten skala. I denna undersökning förekommer inte någon 

dataregistreringsgranskning och den manuella förgranskningen är minimerad. När en 

uppgift inkommer eller ändras körs ett granskningsprogram som ligger i 

produktionsdatabasen. Fördelen med detta är att oavsett via vilket medium uppgifterna 

inkommit granskas uppgifterna automatiskt, detta sker även när en inkommen uppgift 

ändras. På detta sätt möjliggörs snabba återkontakter med uppgiftslämnarna, vilket är 

önskvärt eftersom det är troligare att de kan korrigera eventuella felaktigheter nära i 

tiden från inlämningstillfället. Granskningsprogrammet avseende KSP är uppbyggt av 

21 på förhand bestämda granskningskontroller, varav sex stycken har varit aktuella i 

den här studien. Det finns även ett antal granskningskontroller inlagda i 

webbformuläret, dessa kontroller är enkla i sin uppbyggnad och kontrollerar endast 

uppenbara fel.  

Produktionsgranskningen är den typ av granskning som upptar mest resurser i KSP. Den 

sker dagligen i takt med att uppgifter inkommer. Uppgiftslämnaren behöver inte alltid 

kontaktas när en uppgift faller ut i någon granskningskontroll. Granskningspersonalen 

kan nämligen ofta rätta upp felaktiga uppgifter med hjälp av tidigare inlämnade 

uppgifter, dokumenterade kommentarer om arbetsstället i fråga, stöduppgifter från 

urvalsramen och med hjälp av uppgifter i FDB.  

En statuskod för det inkomna objektet sätts per automatik efter att objektet genomlöpt 

granskningsprogrammet. Om inga variabelvärden inom objektet fastnat i någon 

granskningskontroll, får objektet statusen ”Godkänd”, men om minst ett variabelvärde 

fastnat i någon granskningskontroll ges objektet istället statusen ”Icke godkänd”. 

Granskningspersonalen behöver på detta sätt inte titta på samtliga inkomna objekt, utan 

kan fokusera på att utreda de objekt som enligt granskningsprogrammet inte är 

godkända. Dessa objekt presenteras för granskaren tillsammans med aktuella felkoder 

och tillhörande förklarande felkodstexter. En fullständig förteckning över felkoderna i 

KSP ges i appendix 2. Processdata över hur omfattande produktionsgranskningen är i 

KSP och vilka felkoder som är mest frekventa ges i appendix 3. 

Outputgranskning av mätvariabeln Totalt antal anställda sker när inflödet för en 

specifik mätmånad börjar närma sig 90 procent. Granskningen utförs genom grafisk 

granskning på branschgruppsnivå. Figur 1
2
 visar hur ett av formulären för 

outputgranskningen ser ut i produktionssystemet KS/KV, vilket används i 

undersökningen. Först väljs vilken mätperiod som ska granskas, därefter presenteras 

förändringen mellan det nu aktuella antalet anställda och antalet anställda i 

jämförelsekvartalet på branschgruppsnivå. Pilar och färgmarkeringar tydliggör vilka 

branschgrupper som uppvisar störst förändring och således bör prioriteras i 

outputgranskningen. Om en ökning på mellan 5 – 10 procent har skett visas en 

uppåtpekande pil i kombination med gul färgmarkering, om ökningen är större än 10 

procent visas istället en uppåtpekande pil i kombination med röd färgmarkering. Har det 

skett en minskning på mellan 5 – 10 procent visas en nedåtpekande pil i kombination 

                                                 
2
 Med medgivande av ansvarig från undersökningen Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik. 



 

 

 

8 

 

med grön färgmarkering och om minskningen överstiger 10 procent visas en 

nedåtpekande pil i kombination med blå färgmarkering. 

 

 
Figur 1. Formuläret ”Grafisk granskning – tabell” från produktionssystemet KS/KV, vilket används 

i undersökningen Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik (KSP). I detta formulär väljs vilket kvartal 

och månad som ska outputgranskas. Här visas förändringen för respektive branschgrupp i form av 

färger och pilar.  

 

Granskning av en specifik branschgrupp utförs genom att dubbelklicka på aktuell rad i 

tabellen som visas i Figur 1. Efter dubbelklick öppnas den grafiska outputgranskningen 

i det formulär som visas i Figur 2
3
. 
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 Med medgivande av ansvarig från undersökningen Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik. 
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Figur 2. Formuläret ”Grafisk granskning – graf” från produktionssystemet KS/KV, 

vilket används i undersökningen Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik (KSP). I detta 

formulär visas de arbetsställen som ingår i den branschgrupp som valts att granskas i 

form av prickar i olika färger.  

 

Här representeras varje arbetsställe inom den valda branschgruppen av en prick, 

prickarna kan anta tre olika färger. Gula prickar innebär att det inkomna variabelvärdet 

har jämförts med antalet anställda i FDB vid urvalstillfället. Om det finns uppgifter att 

tillgå avseende föregående mätperiod har jämförelse istället gjorts mellan det nu 

inkomna datavärdet och denna uppgift, dessa prickar är röda. Genom att dubbelklicka 

på en prick (gul eller röd) kommer granskaren automatiskt in i produktionssystemets 

blankettbild. Här utreds objektet med hjälp av tillgängliga stöduppgifter och eventuell 

återkontakt med uppgiftslämnaren. När granskaren har utrett objektet färgas 

arbetsställets prick grön. Den gröna färgen gör det enkelt att hålla reda på vilka 

arbetsställen som är utredda och inte. Vid enkelklick på en prick presenteras uppgifter 

om det specifika arbetsstället. Det framgår exempelvis vilket det aktuella datavärdet är 

på mätvariabeln Totalt antal anställda liksom vilken uppgift det har jämförts med, 

uppräkningsfaktorn och hur mycket det aktuella datavärdet har räknats upp med samt 

hur mycket jämförelsevärdet är uppräknat till. Arbetsställen vars aktuella datavärde 

avviker väsentligt från jämförelsevärdet hamnar långt från referenslinjen, dessa 

arbetsställen utreds och det gör även avvikande arbetsställen med mycket hög 

uppräkningsfaktor.  

När selektiv granskning med poängfunktioner införs förväntas omfattningen av 

produktionsgranskningen att minska i KSP. Det är dock inte orimligt att även 

outputgranskningen kan minska till följd av införandet av den nya granskningsmetoden. 

Beroende på hur parametrarna ställs in i SELEKT skulle misstänkta fel som det befintliga 

granskningsprogrammet inte hittar kunna identifieras och tas om hand redan i 

produktionsgranskningen och på så sätt effektivisera hela granskningsprocessen i 

undersökningen. 
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3.4 Selektiv granskning med poängfunktioner 

Statistik är behäftat med många olika typer av fel, exempelvis databearbetningsfel, 

ramfel, mätfel och urvalsfel. Den traditionella ansatsen på SCB och andra 

statistikproducerande institut har varit att i granskningsprocessen försöka hitta och rätta 

alla databearbetnings- och mätfel. Detta är en ineffektiv ansats eftersom det då finns en 

risk att väsentliga fel slinker igenom och att stora resurser åtgår till att rätta fel som inte 

påverkar den statistiska redovisningen nämnvärt. Traditionell granskning är kostsamt 

och leder ofta till omotiverat hög arbetsbörda för både granskningspersonal och 

uppgiftslämnare. I mer moderna ansatser betonas vikten av att hitta betydelsefulla fel 

som har stor påverkan på parameterskattningarna och att fel som inte ger någon 

påverkan bör lämnas som de är eller åtgärdas via imputering. Detta, att inte granska allt, 

kallas för selektiv granskning. Flera artiklar har skrivits på området selektiv granskning, 

bland annat av Latouche och Berthelot (1992), Lawrence och McDavitt (1994), 

Lawrence och McKenzie (2000) och av Farwell och Raine (2000).  

Ett omfattande utvecklingsarbete har bedrivits på SCB under de senaste åren för att 

införa metoden selektiv granskning med poängfunktioner. Metoden kännetecknas av att 

hänsyn inte enbart tas till om ett datavärde är misstänkt felaktigt utan även till dess 

effekt på den statistiska redovisningen. Detta skiljer sig från traditionell granskning där 

enbart misstänkta datavärden söks för åtgärd. [8] 

 

3.4.1 Uppenbara och misstänkta fel 

Fel i granskningen brukar delas in i två huvudgrupper, uppenbara fel och misstänkta fel. 

Uppenbara fel kallas ibland för icke statistiska fel eller logiska fel och misstänkta fel 

kan också kallas för statistiska fel.  

Uppenbara fel klassificeras som: 

 Partiellt bortfall – Ett eller flera uteblivna variabelvärden inom ett objekt. 

 Icke valida värden – Ogiltiga värden, exempelvis icke existerande yrkeskoder. 

 Relationsfel – Definitionsmässiga samband mellan variabler uppfylls inte, 

exempelvis att svaret på en variabelsumma inte överensstämmer med summan 

av delarna.  

Misstänkta fel klassificeras som: 

 Avvikelsefel – Variabelvärdet ryms inte inom det på förhand bestämda 

acceptansintervallet. Med acceptansintervall avses här området mellan två på 

förhand bestämda värden varemellan ett variabelvärde accepteras och således 

inte anses behöva genomgå ytterligare granskning. 

 Definitionsfel (inliers) – En fråga missuppfattas på likartat, men felaktigt, sätt av 

många uppgiftslämnare. Detta är en typ av systematiskt mätfel. [5,8] 

För att hitta fel konstrueras mjuka kontroller för de misstänkta felen och hårda 

kontroller för de uppenbara felen. De fel som fastnar i en hård kontroll måste rättas upp 

antingen via manuell utredning eller via imputering. Om summafel inte rättas upp, även 

om dessa inte har någon större påverkan på skattningarna, skulle detta kunna leda till att 

statistikanvändare tappar förtroende för SCB.  

Ett typiskt uppenbart fel som kan uppstå i KSP är när uppgiftslämnaren angivit fler 

frånvarande personer än totalt antal anställda personer. Om däremot fler nyanställda 

personer än totalt antal anställda personer har angivits är det inte helt säkert att 
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uppgiften är felaktig även om den verkar vara orimlig. Det sistnämnda är ett exempel på 

ett av de misstänkta fel som kan uppstå i undersökningen. [9] 

För att konstruera de mjuka och hårda kontrollerna används så kallade testvariabler. En 

testvariabel är ett aritmetiskt uttryck, vilket baseras på mätvariablerna och i normalfallet 

också på data från tidigare produktionsomgångar. Testvariabeln är alltså en funktion av 

ogranskade datavärden och andra variabler. Den kan vara enkel i sin uppbyggnad, 

exempelvis kan den utgöras av endast en variabel eller av skillnaden mellan två 

variabler, men den kan också vara komplext uppbyggd.  

Testvariabeln betecknas: rkt  där 

r anger vilken testvariabel som avses, där Rr ,,2,1   

k står för objekt, vilket i undersökningen KSP utgörs av arbetsställe 

För att åskådliggöra hur en godtycklig testvariabel kt1  skapas, låt c utgöra summan av 

delarna a och b, detta ger testvariabeln: 

 

kkkk bact1  

 

Den hårda kontrollen blir då: 01kt
 
för observation k. Om 01kt , det vill säga om den 

hårda kontrollen slår till, blir alla involverade datavärden (a, b och c) misstänkta.  

I KSP finns ett flertal hårda kontroller av den här typen. Ett exempel är att för ett 

specifikt arbetsställe i undersökningen ska summan av mätvariablerna Antal 

tillsvidareanställda män, Antal tillsvidareanställda kvinnor, Antal visstidsanställda män 

och Antal visstidsanställda kvinnor utgöra Totalt antal anställda. När summan av 

delarna inte överensstämmer med den angivna summan slår felkod 10 till (en 

förteckning över de felkoder som ingår i denna studie ges i avsnitt 4.2.2). Felkoden 

presenteras för granskaren med tillhörande förklarande felkodstext i 

produktionssystemet. Om uppgifterna har kommit in via pappersblankett och blivit 

inskannade har granskaren möjlighet att ta upp den skannade bilden på skärmen för att 

utesluta möjligheten att felkoden slagit till på grund av ett skanningsfel. Nästa steg i 

utredningsarbetet är att jämföra de aktuella uppgifterna med vad som redovisades 

föregående mätperiod. Om det varken utifrån den skannade bilden eller tidigare 

inlämnade uppgifter går att utläsa orsaken till summafelet kontaktas uppgiftslämnaren 

för eventuell korrigering. 

Ett misstänkt fel faller ut i en mjuk kontroll, en sådan kontroll konstrueras vanligtvis 

som: 

 

U

rkrk

L

rk ttt
~~

 

 

där 
L

rkt
~

 betecknar den undre acceptansgränsen och 
U

rkt
~

 den övre.  

Om testvariabelns värde faller utanför acceptansgränserna misstänks alla jky -värden 

som är involverade i testvariabeln rkt , där jky  betecknar det inkomna ogranskade 

datavärdet av mätvariabel jy  för arbetsställe k. [8] Ett exempel på ett misstänkt fel i 
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KSP är då det angivna antalet anställda (Totalt antal anställda) skiljer sig markant från 

den uppgift som redovisades föregående mätperiod eller från den antalsuppgift som 

fanns i FDB vid urvalstillfället för det aktuella arbetsstället. [9] 

 

3.4.2 Dikotomt misstankemått 

Selektiv granskning med poängfunktioner har hittills implementerats i fyra av SCB:s 

företagsundersökningar och i en av dessa används det så kallade dikotoma 

misstankemåttet. De traditionella granskningskontrollerna ligger till grund för detta 

misstankemått. Ett datavärde 
jky

 
anses misstänkt om det ingår i en hård kontroll som 

slagit till eller om det ingår i en testvariabel för en mjuk kontroll där testvariabeln fallit 

utanför acceptansområdet. Detta innebär att datavärdet jky
 
antingen blir misstänkt eller 

inte misstänkt alls, vilket betyder att misstankegraden är noll eller ett.  Med 

acceptansområde menas här området mellan den undre och den övre acceptansgränsen. 

Det kan finnas invändningar mot att endast använda misstankegrad noll eller ett. En 

sådan skulle kunna vara att en testvariabel i en mjuk kontroll som ligger längre från sitt 

acceptansområde för ett visst objekt, än för ett annat objekt, borde få en högre grad av 

misstanke. Misstankemåttet borde med detta resonemang ligga längs en kontinuerlig 

skala, förslagsvis mellan noll och ett. [8] 

 

3.4.3 Kontinuerligt misstankemått 

Det kontinuerliga misstankemåttet används i de mjuka kontrollerna och antar ett värde 

mellan noll och ett.  

För att ta fram misstanken för varje datavärde jky , vilken betecknas jy

kSusp , beräknas 

först misstanken för respektive testvariabel, rt

kSusp .  

Ett datavärde, jky , kan ingå i flera olika testvariabler, exempelvis kan det ingå i en 

kontroll av det enskilda variabelvärdet, men också i en relationskontroll. Av denna 

anledning kan jky  vara kopplad till flera rt

kSusp -värden. För att erhålla ett enda 

misstankevärde för jky  måste rt

kSusp -värdena aggregeras på något sätt. Denna 

aggregering görs genom att jy

kSusp
 
ges av det maximala rt

kSusp -värdet. Observera att 

vid uppenbara fel är alltid 1jy

kSusp  för varje jky -värde som ingår i den hårda 

kontrollen.   
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Misstanken för testvariabel rkt  och objekt k betecknas: 

 

rk

rkt

k
RatioTAU

Ratio
Susp r   (3.1) 

 

där TAU > 0 och Ratiork är det kontinuerliga misstankemåttet vilket definieras enligt: 

 0rkRatio  om misstanken = 0, detta infaller när 

rk

U

rkrkrk

L

rkrkrk ttKAPPAttttKAPPAt
~~~~~~

 där 0KAPPA  

 rk

L

rk

U

rkrk

L

rkrkrkrk tDELTAtttttKAPPAtRatio
~

,
~~

max
~~~

 om 

L

rkrkrkrk ttKAPPAtt
~~~

 där 0DELTA  

 rk

L

rk

U

rkrk

U

rkrkrkrk tDELTAttttKAPPAttRatio
~

,
~~

max
~~~

 om 

rk

U

rkrkrk ttKAPPAtt
~~~

 

där rkt
~

 representerar det predikterade värdet på testvariabeln när jky  har ersatts av det 

predikterade värdet, jky~ . Eftersom avståndet mellan 
U

rkt
~

 och 
L

rkt
~

 kan vara noll 

behöver en parameter, DELTA, införas för att undvika division med noll vid beräkning 

av det kontinuerliga misstankemåttet. Empirisk erfarenhet har visat att det är lämpligt 

att sätta DELTA till 0,05. 

KAPPA är en av de parametrar som ställs in i SELEKT när det kontinuerliga 

misstankemåttet ska användas. Denna parameter sätts till ett värde 0 och reglerar 

längden på acceptansintervallet, det vill säga hur stor del av urvalet som får misstanke 

noll. Parametern TAU sätts till ett värde 0 , denna bestämmer misstankefunktionens 

form. Om TAU sätts till ett mycket litet tal, exempelvis 0,001, och KAPPA = 1 erhålls 

det dikotoma misstankemåttet, vilket följaktligen är ett specialfall av det kontinuerliga 

misstankemåttet. Figur 3 – 7 visar exempel på hur KAPPA och TAU påverkar 

acceptansområdet. [8] 

När KAPPA = 0 och värdet på en testvariabel skiljer sig från det predikterade värdet rkt
~

 

blir misstanken större än noll, vilket visas i Figur 3. 

 

 
Figur 3. Illustration av funktionen rt

kSusp  (3.1) då parametern KAPPA = 0 och TAU = 0,01. 

 

Figur 4 illustrerar hur misstankefunktionen förändras när värdet på TAU höjs. 
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Figur 4. Illustration av funktionen rt

kSusp  (3.1) då parametern KAPPA = 0 och TAU = 1. 

 

Som åskådliggörs i Figur 5 ökar acceptansintervallets bredd när KAPPA sätts till ett 

högre värde, i detta fall är KAPPA = 1. För testvariabelvärden som ligger mellan den 

undre och den övre acceptansgränsen blir misstanken noll. 

 

 
Figur 5. Illustration av funktionen rt

kSusp  (3.1) då parametern KAPPA = 1 och TAU = 2. 

 

Högre värden på KAPPA gör att acceptansintervallet, inom vilket misstanken är noll, 

blir bredare. Detta illustreras i Figur 6. 

 

 
Figur 6. Illustration av funktionen rt

kSusp  (3.1) då parametern KAPPA = 1,5 och TAU = 0,2. 

 

Ett högre värde på KAPPA leder alltså till att fler datavärden accepteras. Sätts KAPPA 

till ett mycket litet tal blir nästan alla datavärden misstänkta. [8] Vid jämförelse mellan 

Figur 5 och Figur 6 visualiseras hur acceptansintervallet förändras vid olika värden på 
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parametrarna KAPPA och TAU. Exempelvis framgår det tydligt att när en testvariabels 

värde ligger utanför acceptansintervallet och TAU är satt till ett lågt värde är misstanken 

nära ett. [10]  

Inställningarna i Figur 7 på KAPPA och TAU ger det dikotoma misstankemåttet vilket, 

som tidigare nämnts, är ett specialfall av det kontinuerliga misstankemåttet. 

 

 
Figur 7. Illustration av funktionen rt

kSusp  (3.1) då parametern KAPPA = 1 och TAU = 0,001. 

 

Beroende på hur de olika parametrarna ställs in skulle objekt som inte faller ut med de 

traditionella granskningskontrollerna kunna felsignaleras vid användning av det 

kontinuerliga misstankemåttet. Om istället det dikotoma misstankemåttet används, 

under förutsättning att samma gränser som nyttjades i de traditionella 

granskningskontrollerna tillämpas, kommer istället de objekt som faller ut endast att 

utgöra en delmängd av de objekt som skulle ha felsignalerats med traditionell 

granskning. Detta beror på att det dikotoma misstankemåttet i den här situationen 

motsvarar de traditionella granskningskontrollerna om ingen hänsyn tas till effekten på 

statistiken. [8] 

 

3.4.4 Effekt  

Vid traditionell granskning hanteras alla misstänkta datavärden manuellt, ingen skillnad 

görs mellan stora och små fel eller om felen har någon nämnvärd effekt på statistiken 

eller inte. Vid selektiv granskning ignoreras däremot misstänkta fel som inte anses ha 

tillräckligt stor effekt på parameterskattningarna.  

Som tidigare konstaterats är granskning ett nödvändigt moment och en indikation på 

detta ges av att skillnaden mellan en parameterskattning på helt ogranskade data ofta 

skiljer sig mycket från en parameterskattning gjord på granskade data.  
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Låt de nämnda parameterskattningarna betecknas: 

 

k

jkkj ywT̂  respektive 
k

e

jkk

e

j ywT̂  där  

kw  är uppräkningsfaktorn för objekt k  

e

jky  representerar det granskade datavärdet av mätvariabel 
jy  för objekt k 

jT̂  är en parameterskattning baserad på helt ogranskat datamaterial 

e

jT̂  är motsvarande parameterskattning baserat på samma, men helt granskade, 

datamaterial 

 

För att mäta den inverkan ett helt ogranskat datavärde, jky , har på e

jT̂  används måttet: 

 

e

jkjkk

y

k yywIMP j

 
(3.2)

 

 

Beteckningen jy

kIMP  kommer från engelskans ”impact”. jy

kIMP  kan endast beräknas 

efter att granskning utförts, det vill säga när datavärdet 
e

jky  finns tillgängligt. Eftersom 

effekt är ett av nyckelorden inom selektiv granskning och effekten av ett inkommet 

ogranskat datavärde således är nödvändig att beräkna måste 
e

jky  ersättas med det 

predikterade värdet, jky~ . [11] Predikterade värden kan skapas på flera olika sätt. 

Exempelvis kan det predikterade värdet i en månadsundersökning utgöras av förra 

månadens inkomna granskade datavärde, det kan även vara ett prognostiserat och 

säsongsjusterat tidsserievärde eller ett prognostiserat värde från regressionsanalys. När 

selektiv granskning med poängfunktioner implementeras i KSP kommer de predikterade 

värdena att utgöras av tidigare inlämnade uppgifter i de fall där sådana finns att tillgå. 

Om arbetsstället är nytt i urvalet eller utgjorde bortfall under föregående mätperiod 

kommer de predikterade värdena för arbetsstället att bildas av medelvärdet för 

respektive mätvariabel avseende den homogena grupp som arbetsstället tillhör. Med 

homogen grupp avses en grupp av arbetsställen som utifrån ett antal egenskaper liknar 

det aktuella arbetsstället i hög grad. Det kan exempelvis röra sig om arbetsställen inom 

samma stratum som är belägna inom samma region med likartat antal anställda.  

I och med att jy

kIMP  inte går att beräkna på förhand införs den så kallade potentiella 

effekten vilken betecknas: 

 

jkjkk

y

k yywPotimp j ~
 

(3.3) 
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Vid selektiv granskning är det väsentligt att ta hänsyn till både misstanke och effekt, 

därför införs måttet anticipierad effekt vilken betecknas: 

 

jjj y

k

y

k

y

k PotimpSuspAntimp
 

(3.4) 

 

De mått som har beskrivits i detta avsnitt kan användas oavsett urvalsdesign. Genom 

tillägg av index l i de formeluttryck som angivits kan effekt även beräknas för 

sekundärobjekt, vilka kan förekomma vid klusterurval. Tillägg av index för 

klassificering (c) och redovisningsgrupp (d) är också möjligt. För icke linjära 

estimatorer, som kvoter, används Taylor-utveckling för att erhålla linjära uttryck. Mer 

detaljerad information om hur uttrycken förändras vid exempelvis förekomst av 

sekundärobjekt eller kvotvariabler ges av Norberg, A. et al. (2009). [8] 

 

3.4.5 Flera klassificeringar i den statistiska redovisningen 

Det är vanligt förekommande i statistiksammanhang att ett datavärde ingår i fler än en 

tabell i den statistiska redovisningen, datavärdet har följaktligen effekt på samtliga 

parameterskattningar som det ingår i. För att ta hänsyn till detta skapas en lokal poäng 

för varje inkommet variabelvärde i kombination med redovisningsgrupp. I KSP kan det 

inkomna jky -värdet ingå i flera tabellceller, som minst tillhör det tre olika 

redovisningsgrupper, nämligen: 

 Marginalerna för region (län) och bransch 

 Totalen   

En beskrivning av vilken eller vilka som är de mest betydelsefulla tabellerna tillför 

viktig information vid inställning av de så kallade viktighetsparametrarna i selektiv 

granskning med poängfunktioner. Genom att ställa in dessa parametrar i verktyget 

SELEKT ges möjlighet att styra granskningen till att granska vad som är viktigast i 

undersökningen mer intensivt, detta med avseende på tabellceller, redovisningsgrupper 

och mätvariabler. Av denna anledning är det nödvändigt att en person som är väl insatt i 

den aktuella undersökningen är involverad i implementeringsarbetet. Genom att ställa in 

parametrarna så att större vikt läggs vid att granska variabelvärden som ingår i de 

viktigaste tabellerna används de tillgängliga resurserna på bästa sätt. Utredning och 

återkontakter kan då utföras där det bäst behövs. [8] 

Mätvariablerna om antalet verksamma företagare i KSP publiceras inte och behöver 

således inte uppnå samma höga kvalitet som de viktiga mätvariablerna om antalet 

anställda. Användarna av KSP är mest intresserade av resultat uppdelade på 

branschgrupp och region, således är det viktigt att kvaliteten är god vad gäller dessa 

redovisningsgrupper.  

 

3.4.6 Poängfunktion  

I selektiv granskning med poängfunktioner beräknas lokala och globala poäng. Poängen 

används till att avgöra om ett objekt ska utredas manuellt av granskningspersonal eller 

inte. Varje inkommet variabelvärde i kombination med redovisningsgrupp ges en lokal 

poäng. Den lokala poängen utgörs av produkten av ett misstankemått och effektmåttet 

satt i relation till exempelvis den skattade totalen eller det tillhörande medelfelet.   
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Den lokala poängen definieras här enligt: 

 

e

dj

y

dk

e

dj

djkdjkk

y

ky

dk

TSE

Antimp

TSE

yywSusp
LScore

jj

j

ˆˆ

~

 

(3.5) 

 

där e

djTSE ˆ  betecknar medelfelet för parameterskattningen e

jT̂  avseende 

redovisningsgrupp d. 

De lokala poängen aggregeras sedan genom någon funktion till en poäng på 

objektsnivå, för objekt k benämns denna poäng global poäng, betecknas GScorek.  

Härnäst följer uttryck för de lokala poängen i mer generella termer och en mer utförlig 

beskrivning av hur aggregeringen från finaste nivå till primärobjektsnivå går till. Den 

globala poängen som gäller för hela objektet fås genom att aggregera bort nivå för nivå. 

Först aggregeras den finaste nivån bort, det vill säga redovisningsgrupp (d), därefter 

görs aggregeringen över mätvariabler (j) och om sekundärobjekt existerar i 

undersökningen görs aggregeringen därefter över denna nivå. Aggregeringsstegen i 

KSP betecknas:  

 

11
1

11,max2

LAMBDA

d

LAMBDAy

dk

y

k TrScoreL0ScoreL jj

 

(3.6)
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2

22,max

LAMBDA

j

LAMBDAy

kk TrScoreL0GScore j

 

(3.7)

 

 

Lokala tröskelvärden representeras av Tr1 och Tr2. Tröskeln för den globala poängen 

benämns globalt tröskelvärde och betecknas TrGlobal. En rekommendation är att 

defaultvärdet för Tr1 sätts = 0. Däremot finns inget defaultvärde för Tr2, det mest 

lämpliga värdet bör istället laboreras fram. Parametern LAMBDA gör poängfunktionen 

flexibel. I KSP är LAMBDA1 = LAMBDA2 och av denna anledning kommer dessa 

parametrar vidare benämnas enbart LAMBDA. Tre specialfall av LAMBDA är särskilt 

intressanta för denna studie:  

 Om lokal tröskel = 0 och LAMBDA = 1 beräknas poängfunktionen genom 

summering. 

 Om lokal tröskel = 0 och LAMBDA = 2 beräknas poängfunktionen genom roten 

ur kvadratsumman (kallas för det euklidiska avståndet). 

 Om lokal tröskel = 0 och LAMBDA 10  beräknas poängfunktionen 

genom maxfunktionen. [8,12] 

I SCB:s situation, där omfattningen av granskningen alltid begränsas av en fast budget, 

förordar Hedlin (2008) användandet av den euklidiska poängfunktionen, det vill säga då 

lokal tröskel = 0 och LAMBDA = 2, för att nå den globala poängen. [12] 
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Den globala tröskeln avgör vilka objekt som ska utredas manuellt av 

granskningspersonalen, vilka som ska åtgärdas via imputering och vilka som ska lämnas 

därhän. Objekt med GScorek ≥ TrGlobal kommer således att hanteras manuellt av 

granskningspersonal medan objekt med GScorek < TrGlobal kommer att rättas upp via 

imputering eller behålla sina ursprungliga datavärden. Många granskningsmetoder 

kräver att det mesta av datamaterialet har inkommit innan granskning och utredning kan 

påbörjas. En fördel med metoden selektiv granskning med poängfunktioner är att den 

globala tröskeln direkt avgör om ett objekt ska utredas eller inte. [8] 

 

3.5 Relativ Pseudo Bias (RPB) 

När metoden selektiv granskning med poängfunktioner används uppstår en bias. Ett 

mått på denna skevhet, vilken uppkommer på grund av att datamaterialet inte har 

intensivgranskats (granskats traditionellt), är så kallad Relativ Pseudo Bias (RPB). [13] 

När metoden för poängberäkning ska ställas in eller justeras tas detta mått fram för att 

kontrollera att de parameterinställningar som slutligen ska användas inte försämrar den 

övergripande kvaliteten i undersökningen. För beräkning av måttet krävs tillgång till ett 

intensivgranskat datamaterial, dessutom nyttjas både ogranskade och granskade data.  

Ett RPB-värde beräknas för varje kombination av mätvariabel och redovisningsgrupp 

enligt (index borttagna): 

 

100

100

ˆ

ˆˆ

Q

QQ

Q

TSE

TT
RPB

 

(3.8) 

 

där 100
ˆ
QT  är skattningen av en total, T, då intensivgranskning genomförts på hela 

materialet. I nämnaren återfinns dess tillhörande skattade medelfel. I täljaren beräknas 

differensen av QT̂  och 100
ˆ
QT . Index Q anger hur stor andel av objekten som har erhållit 

granskade datavärden. [8,14] I täljaren återfinns alltså avvikelsen mellan 

totalskattningen då de objekt med högst global poäng, Q procent av det totala antalet 

objekt, utsatts för granskning och motsvarande skattning när intensivgranskning har 

utförts.  

Då Q varieras erhålls olika skattningar av QT̂  med olika RPB-värden som följd. Det  

Q-värde som eftersträvas är det som ger tillräckligt låga RPB-värden i alla tabellceller. 

En grov tumregel är att RPB-värdet inte bör överstiga 20 procent av medelfelet i de 

flesta tabellcellerna, detta för att inte täckningsgraden ska påverkas nämnvärt. [14,15] 

Endast i undantagsfall bör RPB tillåtas att överstiga 50 eller 100 procent.  

Det totala antalet RPB-värden som måste beräknas uppgår till antalet tabellceller i en 

undersökning. I praktiken är det därför inte ovanligt att erhålla en matris innehållande 

tusentals värden. I KSP ger antalet tabellceller upphov till 2 000 RPB-värden beräknat 

utifrån 59 branschgrupper, 21 län och 25 mätvariabler. Denna studie är dock begränsad 

till att endast låta 45 branschgrupper och sju mätvariabler bidra till RPB, vilket ger totalt 
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315 RPB-värden. Att antalet branschgrupper skiljer sig åt beror på att SNI 2002
4
 har 

använts i denna studie, men i undersökningen nyttjas normalt SNI 2007. 

För varje justering som görs i beräkningarna av de globala poängen måste en ny 

uppsättning RPB-värden beräknas. De inställningar som leder till lägst Q-värden med 

acceptabel RPB kan betraktas som den bästa uppsättningen. Vid implementering av 

selektiv granskning med poängfunktioner måste dock även hänsyn tas till kostnaden.  

Den uppsättning som är mest lämplig med avseende på RPB kan resultera i alltför hög 

kostnad, därför kan en uppsättning med högre RPB-värden vara det enda möjliga 

alternativet. Då ett lämpligt Q-värde väl har hittats är också det globala tröskelvärdet 

funnet. Detta används sedan i den löpande produktionen för att avgöra om ett objekt ska 

gå till manuell utredning eller passera utan åtgärd.  

När de, utifrån förutsättningarna, bästa parameterinställningarna har ställts in och satts i 

bruk kommer de att användas till dess att en ny utvärdering görs. En ny utvärdering bör 

göras då genomgripande förändringar i undersökningen sker eller åtminstone vart tredje 

år.  

Det finns ännu inget generellt verktyg utvecklat för att ta fram lämpliga 

parameterinställningar, vilka ger acceptabla RPB-värden. SCB är dock i 

uppbyggnadsfasen av ett sådant verktyg, detta verktyg kallas för LABBET. LABBET är ett 

av verktygen i SELEKT, vilket i sin tur är ett av totalt tre generella verktyg som 

tillsammans ska underlätta och effektivisera införandet av metoden selektiv granskning 

med poängfunktioner på SCB. 

  

                                                 
4
 Se förklaring i avsnitt 2.7. 
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3.6 Verktyget SELEKT 

Verktyget SELEKT utgör tillsammans med EDIT och ett verktyg för processdata SCB:s 

framtida verktygslåda för granskning. I Figur 8 visas en översikt av den tänkta 

verktygslådan.  

 

 

Figur 8. Den framtida verktygslådan för granskning på SCB innehåller SELEKT, 

EDIT och ett verktyg för processdata. 

 

Verktyget EDIT är det generella användargränssnittet som är tänkt att 

granskningspersonalen ska arbeta i. EDIT ska tillhandahålla allt stöd som en granskare 

behöver vid återkontakt med uppgiftslämnare och vid korrigering (upprättning) av 

felaktiga uppgifter. Verktyget byggs generellt för att rymma så många undersökningar 

som möjligt, men kommer ändå att vara så flexibelt att gränssnitt och information kan 

anpassas efter en specifik undersöknings behov. En första version av EDIT ska enligt 

plan släppas första februari år 2010. 

Utveckling av verktyget för processdata har ännu inte påbörjats. Verktyget ska 

möjliggöra uttag av data för analys av granskningens effektivitet och således bidra till 

förbättring av statistikproduktionsprocessen.  

I verktyget SELEKT utförs alla poängberäkningar. När poängberäkningarna har utförts 

avgör det globala tröskelvärdet vilka objekt som ska utredas manuellt alternativt 

åtgärdas via imputering eller lämnas därhän. De objekt som ska utredas manuellt av 

granskningspersonal märks med statusen ”Till manuell utredning” och skickas därefter 

vidare till EDIT. SELEKT består av tre olika moduler LABBET, PRE-SELEKT och AUTO-

SELEKT.  

Innan SELEKT implementeras i en undersökning måste först den befintliga granskningen 

utvärderas. Denna utvärdering utförs i LABBET och syftar till att ta reda på hur effektiv 

den befintliga granskningsmetoden är. Utöver detta tas också de mest lämpliga 
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parametervärdena samt det globala tröskelvärdet för en aktuell undersökning fram i 

LABBET. Detta arbete är både komplicerat och tidskrävande eftersom metoden nyttjar ett 

stort antal parametrar. För att LABBET ska kunna användas krävs tillgång till både 

ogranskade och granskade data avseende samma tidsperiod. Efter att implementering av 

selektiv granskning genomförts används LABBET för att utvärdera de valda 

parameterinställningarna. Detta görs ungefär vart tredje år eller inför en stor förändring 

av undersökningen. Inför en ny utvärdering av de valda parameterinställningarna bör 

urval under tröskeln dras som komplement till de objekt som ligger ovanför det globala 

tröskelvärdet. Detta för att få tillgång till ett datamaterial som är mer intensivt granskat 

än vad som erhålls när selektiv granskning tillämpas. Utökningen av granskningen inför 

en utvärdering är nödvändig för att kunna utvärdera de valda parameterinställningarna. 

Metoder för att utöka granskningen på lämpligt sätt presenteras av Norberg, A. et al. 

(2009). De valda parameterinställningarna, det globala tröskelvärdet och 

undersökningsspecifika bakgrundsvariabler förs in och används i PRE-SELEKT. Inför 

varje ny undersökningsomgång körs PRE-SELEKT och här beräknas predikterade värden 

samt en enhetsoberoende parameter, vilken möjliggör prioritering av specifika tabeller, 

mätvariabler eller tabellceller som är viktigare än andra. Den enhetsoberoende 

parametern beräknas bland annat utifrån värdena på de tidigare nämnda 

viktighetsparametrarna. I verktyget AUTO-SELEKT används parameterinställningarna i 

PRE-SELEKT för beräkning av lokala och globala poäng. Det är i AUTO-SELEKT som alla 

inkomna objekt ges någon av följande statusar: ”Godkänd”, ”Till imputering” eller ”Till 

manuell utredning”. Tillsammans med information om relevanta poäng skickas de 

objekt som ska utredas manuellt vidare till EDIT och tas där omhand av 

granskningspersonal. [8]  
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4 Problemformulering  

SCB håller i dagsläget på att utveckla verktyget LABBET vilket ska användas till att söka 

fram de parameterinställningar som, givet en viss kostnad, ger tillräckligt låga RPB-

värden vid implementering av selektiv granskning med poängfunktioner i en 

undersökning. I LABBET prövas ett stort antal olika värden på ett 30-tal parametrar, där 

de mest lämpliga parameterinställningarna sedan används i PRE-SELEKT och AUTO-

SELEKT. De flesta av dessa parametrar används till att bestämma hur predikterade 

värden ska beräknas. På grund av det stora antalet parametrar kommer arbetet i LABBET 

att vara både komplext och tidskrävande. Det är därför intressant att undersöka 

möjligheten att reducera antalet parametrar alternativt att sätta defaultvärden på en del 

av dem. Vissa parametrar används vid modellering av effekt medan andra används vid 

modellering av misstanke. I den här studien studeras tre parametrar samt variabeln 

Kostnad. Parametrarna KAPPA och TAU ingår i det kontinuerliga misstankemåttet och 

LAMBDA i aggregeringsstegen av poängfunktionerna. Dessa parametrar är 

kontinuerliga, men har av praktiska skäl begränsats till ett fåtal värden. I Tabell 1 

redovisas de för studien aktuella parametervärdena: 

 

Tabell 1. De för studien valda parametervärdena på KAPPA, TAU och LAMBDA. 

Parameter Värde 

KAPPA 1,0   1,5   2,0   2,5   3,0 

TAU  
0,001   0,1   0,2   0,3   0,4   0,5   0,6   0,7   0,8   0,9   1,0  

2,0   3,0   4,0   5,0   6,0   7,0   8,0   9,0   10,0   15,0   20,0 

LAMBDA 1,0   2,0   20,0 

 

Inledningsvis undersöktes ett större antal värden på KAPPA och TAU. Det minsta värdet 

på KAPPA som undersöktes var noll och det största var 20, motsvarande värden på TAU 

var 0,001 och 100. Eftersom KAPPA = 0 medför att i stort sett alla objekt misstänks, 

vilket inte är en rimlig ansats i praktiken, har värden < 1 uteslutits ur denna studie. I 

traditionell granskning används ett på förhand bestämt acceptansintervall, vilket 

motsvarar att KAPPA = 1. Inkomna värden som ligger inom acceptansintervallet utreds 

inte och detta medför att 
e

jkjk yy , således lämnar dessa objekt inget bidrag till RPB 

oavsett hur relationen ser ut mellan det inkomna ogranskade värdet och motsvarande 

granskade datavärde. Värden på KAPPA då 0 ≤ KAPPA ≤ 1 kan således inte utvärderas. 

Det är intressant att låta KAPPA = 1 och TAU vara ett mycket litet tal (här valt till 

0,001) i och med att denna kombination ger det dikotoma misstankemåttet. Av denna 

anledning har det minsta värdet på KAPPA och TAU valts till 1 respektive 0,001. Det 

största värdet på KAPPA är 3, större värden än så är inte intressant i praktiken eftersom 

detta skulle leda till att i stort sett alla datavärden accepteras.  

Större värden på TAU ger en mindre lutning på misstankefunktionen, se Figur 3 – 7. 

Störst förändring av lutningen sker vid låga värden på TAU och genom att inkludera 

några högre värden bör effekten av TAU återspeglas, således har värden då TAU > 20 
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uteslutits från datamaterialet. Övriga värden har valts för att undersöka vad som händer 

mellan yttervärdena för respektive parameter.  

För parametern LAMBDA finns endast tre tolkningsbara värden; LAMBDA = 1 innebär 

att summafunktionen används i poängberäkningen, LAMBDA = 2 medför att den 

euklidiska poängfunktionen används och LAMBDA = 20 att maxfunktionen nyttjas. 

Variabeln Kostnad mäts i antal utredningsfall, denna variabel varierar mellan 18 och  

1 281. Med utredningsfall avses de objekt som ska utredas manuellt av 

granskningspersonal.  

Det är inte direkt möjligt att styra variabeln Kostnad i LABBET. Denna variabel styrs 

indirekt av parametrarna och för givna värden på KAPPA, TAU och LAMBDA bestäms 

Kostnad av det globala tröskelvärdet, TrGlobal. TrGlobal har varierats för att generera 

olika nivåer på variabeln Kostnad. 

 

4.1 Frågeställningar 

I denna studie kommer följande frågeställningar att undersökas: 

 Hur påverkas RPB av värdena på parametrarna KAPPA, TAU och LAMBDA?  

 Är någon av dessa parametrar mer eller mindre betydelsefull? 

 

4.2 Datamaterial 

4.2.1 Beskrivning av det KSP-datamaterial som använts i denna studie 

Datamaterialet som ligger till grund för analyserna i denna studie består av mikrodata 

från undersökningen Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik avseende mätperioden 

oktober 2007 till och med mars 2008. Datamaterialet för det fjärde kvartalet 2007 har 

använts till att skapa predikterade värden,
 jky~ , medan datamaterialet avseende det 

första kvartalet 2008 har använts som inkomna ogranskade datavärden, jky , samt som 

inkomna granskade datavärden, 
e

jky . Endast data tillhörande privat sektor ingår i 

materialet. Totalundersökta arbetsställen, det vill säga arbetsställen med fler än 99 

anställda enligt FDB vid urvalstillfället, är endast medräknade en gång per kvartal. 

Uppgifterna som används avser den första månaden som arbetsstället inkom med 

uppgifter för det aktuella kvartalet. Endast arbetsställen som mottagit blankettypen 

KSP_Lång
5
 och deltagit i undersökningen samt variabelvärden avseende följande 

mätvariabler är inkluderade: 

 

 Antal tillsvidareanställda män 

 Antal tillsvidareanställda kvinnor 

 Antal visstidsanställda män 

 Antal visstidsanställda kvinnor 

 Totalt antal anställda 

 Antal frånvarande män på grund 

av sjukdom 

 Antal frånvarande kvinnor på 

grund av sjukdom  

 Antal frånvarande män på grund 

av semester 

 Antal frånvarande kvinnor på 

grund av semester 

 Antal frånvarande män på grund 

av övrig orsak 

                                                 
5
 En inskannad bild av blankettypen KSP_Lång återfinns i appendix 1. 
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 Antal frånvarande kvinnor på 

grund av övrig orsak 

 Totalt antal frånvarande 

 Antal nya tillsvidareanställda 

män 

 Antal nya tillsvidareanställda 

kvinnor 

 Antal nya visstidsanställda män 

 Antal nya visstidsanställda 

kvinnor 

 Totalt antal nyanställda 

 Antal avgångna 

tillsvidareanställda män 

 Antal avgångna 

tillsvidareanställda kvinnor 

 Antal avgångna visstidsanställda 

män 

 Antal avgångna visstidsanställda 

kvinnor 

 Totalt antal avgångna 

 

4.2.2 Granskningskontroller i KSP som varit aktuella i denna studie 

Det finns totalt 21 traditionella granskningskontroller i KSP, av dessa har sex valts ut att 

ingå i studien. Dessa sex svarar mot misstänkta fel i undersökningen och redovisas i 

Tabell 2.  

 

Tabell 2. Förteckning över de granskningskontroller, felkoder och tillhörande felkodstexter, som ingått i denna 

studie. 

Felkod Granskningskontroll och klartext 

09 Totala antalet anställda skiljer sig jämfört med AnstAE
1
 

13 
Sjukfrånvaron överstiger 30 procent av antal tillsvidareanställda och 

antal tillsvidareanställda överstiger 20 stycken 

15 Sjukfrånvaro saknas, antal tillsvidareanställda överstiger 150 stycken 

18 Antalet nyanställda är fler än sex och mer än 25 procent av de anställda 

19 Antalet avgångna är fler än sex och mer än 25 procent av de anställda 

20 Personalomsättning saknas och antalet tillsvidareanställda är fler än 200 

1 Antal anställda i FDB vid urvalstillfället benämns i undersökningen KSP AnstAE. 

 

4.2.3 Konstruktion av predikterade värden i denna studie 

I denna studie har predikterade värden jky~  skapats på följande sätt:  

a) För ett arbetsställe som föregående kvartal redovisat datavärdet jky  används 

dess granskade uppgift som predikterat värde för det aktuella kvartalet.  

 
 

b) För ett arbetsställe som på grund av bortfall saknar uppgifter avseende 

föregående kvartal har följande förfarande använts:  
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Om ky1  är Totalt antal anställda vid arbetsställe k har antal anställda enligt FDB 

använts som predikterat värde ky1
~ . Övriga mätvariabler 

jky , där 1j , utgör 

andelar av ky1  (exempelvis Antalet tillsvidareanställda kvinnor). Dessa andelar 

har skattats per stratum från samtliga arbetsställen som lämnat in uppgifter 

föregående kvartal. Låt 
h

jq̂  vara en sådan andel för mätvariabel j i stratum h. 

Förfarandet kan sammanfattas på följande sätt: 

 

i) FDB

kk yy1
~

 (4.1)
 

ii) hkjyqy k

h

jjk för1där,~ˆ~
1  

(4.2) 

 

Alternativ a) användes för drygt 90 procent av arbetsställena medan alternativ b) 

tillämpades för övriga knappt 10 procent av arbetsställena i det aktuella datamaterialet. 

 

4.2.4 Beskrivning av datafilen som använts till resultatframställning  

Datafilen som används till resultatframställningen i denna studie har genererats från 

datamaterialet som beskrivs i avsnitt 4.2.1. Totalt består datamaterialet som har använts 

till resultatframställning av 29 370 unika kombinationer av parameterinställningar, varje 

kombination utgör en rad i datafilen. Följande kolumner i datafilen har använts i 

studien: 

 RPB_20 

 Kostnad (i tusental utredningsfall) 

 KAPPA 

 TAU 

 LAMBDA 

 

4.2.5 Definition av variabeln RPB_20 

Som tidigare nämnts uppstår en bias, RPB, på grund av att datamaterialet inte 

intensivgranskas vid tillämpning av selektiv granskning med poängfunktioner. De 

statistiska resultaten får inte påverkas alltför mycket av den nya granskningsmetoden, 

det är således viktigt att hålla RPB tillräckligt liten i alla tabellceller.  

Resultat från LABBET består av tabeller i vilka RPB för alla kombinationer av 

redovisningsgrupp och mätvariabel framgår. En tabell för varje unik kombination av 

parameterinställningar erhålls. För undersökningar med många mätvariabler och 

omfattande statistisk redovisning uppstår ett stort antal kombinationer av 

parametervärden, vilka i sin tur resulterar i ett stort antal olika tabeller att analysera. En 

tabell för en specifik kombination av parameterinställningar ges i Tabell 3.  
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Tabell 3. Illustration av output från prototypen av LABBET. För en specifik kombination av 

parameterinställningar erhålls en korstabell innehållande RPB för alla mätvariabler och redovisningsgrupper.  

 Var1 … … Varj … … VarJ 

RedGrp1 RPB11 … … RPB1j … … RPB1J 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

RedGrpd RPBd1 … … RPBdj … … RPBdJ 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

RedGrpD RPBD1 … … RPBDj … … RPBDJ 

 

Eftersom RPB helst inte ska överstiga 20 procent av medelfelet i de flesta tabellcellerna 

har variabeln RPB_20 skapats. Denna variabel anger antalet tabellceller med RPB större 

än 20 procent. När den bästa kombinationen av parameterinställningar ska väljas avgör 

RPB tillsammans med kostnaden valet, därför är RPB_20 en mycket viktig variabel. För 

beräkning av RPB_20 bestäms värdet för en specifik tabellcell till ett om RPB 

överstiger 20 procent och noll om RPB understiger 20 procent. Variabeln kan således 

betraktas som en summa av binära utfall. I Tabell 4 illustreras hur RPB_20 är 

uppbyggd. 

 

Tabell 4. Illustration av konstruktionen av variabeln RPB_20, vilken ger antalet tabellceller med en RPB 

överstigande 20 procent av cellernas medelfel. 

 Var1 … … Varj … … VarJ 
 

RedGrp1 1 … … 0 … … 0  

… … … … … … … …  

… … … … … … … …  

RedGrpd 1 … … 0 … … 1  

… … … … … … … …  

… … … … … … … …  

RedGrpD 1 … … 1 … … 0  

        RPB_20 

 

I denna studie analyseras variationen i RPB_20 med avseende på KAPPA, TAU och 

LAMBDA.  
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5 Metod 

I denna studie är RPB_20 responsvariabel och parametrarna KAPPA, TAU och 

LAMBDA samt variabeln Kostnad utgör förklaringsvariabler. En logistisk 

regressionsmodell innehållande de angivna variablerna används i syfte att beskriva 

sambandet mellan RPB_20 och parametrarna KAPPA, TAU och LAMBDA samt 

variabeln Kostnad. 

 

5.1 Logistisk (logit) regression 

Ett syfte med regressionsanalys är att hitta en modell som beskriver sambandet mellan 

en responsvariabel och en eller flera förklaringsvariabler. Regressionsanalys kan också 

användas vid exempelvis framställning av prognoser. Det finns flera olika benämningar 

för uttrycken respons- respektive förklaringsvariabel, till exempel kan responsvariabeln 

också kallas för beroende variabel eller utfallsvariabel och förklaringsvariabeln för 

oberoende variabel eller prediktor. [16]  

I logistisk regression är responsvariabeln binär och kan således endast anta två olika 

värden, ett eller noll. Responsvariabeln antar värdet ett när en viss händelse inträffar och 

noll när den inte inträffar. De förklaringsvariabler som ingår i modellen kan, beroende 

på deras natur, dock anta alla reella tal. Eftersom responsvariabeln antar värdena ett 

eller noll följer det av definitionen för dess väntevärde att detta alltid ligger mellan noll 

och ett. I logistisk regression utgör således väntevärdet för responsvariabeln även 

sannolikheten att responsvariabeln antar värdet ett, 1YP . I modellen skrivs 

sannolikheten 1YP  som en funktion av förklaringsvariablerna. [16,17] 

 

5.1.1 Förklaring av modellen 

Regressionsmodellen är baserad på den kumulativa standardlogistiska 

fördelningsfunktionen, vilken betecknas F.  

Den logistiska modellen, där Y står för den binära responsvariabeln, betecknas:  

 

pp

pp

xxx

xxx

ppp
e

e
xxxFxxxYP






1100

1100

1
,,,1 110010  (5.1) 

 

där ix  representerar förklaringsvariabel i pi ,,1,0   med 10x  och i  betecknar 

koefficienten för respektive förklaringsvariabel. Uttrycket representerar den betingade 

sannolikheten för att en händelse inträffar, x1YP , vilket även kan betecknas x , 

där pxxx ,,, 10 x . Detta medför att den betingade sannolikheten för att 0Y  ges 

av x1 . I logistisk regression ger uttrycket i (5.1) även väntevärdet för ,Y xYE . 

Som kan utläsas av uttrycket ligger utfallet mellan noll och ett.  

Den logistiska kurvan är s-formad, vilket innebär att om en förklaringsvariabel antar 

stora negativa värden och motsvarande regressionskoefficient är positiv går kurvan mot 

noll och då variabeln antar stora positiva värden går den istället mot ett. Om en 

förklaringsvariabel med positiv koefficient ökar medför det en ökning av sannolikheten 

för att en händelse ska inträffa. Om koefficienten däremot är negativ minskar 
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sannolikheten för att händelsen ska inträffa när värdet på förklaringsvariabeln ökar. Ju 

större absolutvärde på regressionskoefficienten desto större inverkan har 

förklaringsvariabeln på sannolikheten för händelsen. 

Ett begrepp inom logistisk regression är logittransformationen av x , vilken 

definieras enligt:  

 

x

x
x

1
lng

 

(5.2)

 

 

Funktionen xg  kallas för länkfunktion eftersom den länkar väntevärdet för 

responsvariabeln till ett linjärt uttryck av förklaringsvariabler: 
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pp

xx
xxe pp 



110
110ln  [16,19] 

 

Funktionen xg
 
är linjär i dess parametrar, kan vara kontinuerlig och anta alla reella tal 

(beroende på vilka värden x antar). [16] 

 

5.1.2 Estimation och anpassning av modellen 

Det första steget vid logistisk regressionsanalys är att formulera en lämplig modell för 

datamaterialet samt att skatta dess parametrar. Det finns sedan olika sätt att kontrollera 

hur väl anpassad modellen är till datamaterialet. 

I följande avsnitt kommer den, för den här studien, aktuella skattningsmetoden och 

valda anpassningsmått att presenteras.  

 

Skattning av parametrar med maximumlikelihood (ML) 

För skattning av parametrarna i logistisk regression används vanligtvis 

maximumlikelihoodmetoden, i vilken maximumlikelihoodestimatorn (MLE) nyttjas. 

Estimatorn är konsistent och approximativt normalfördelad i stora stickprov. Med MLE 

erhålls värden på de okända parametrarna så att ”sannolikheten” för de observerade 

värdena är så stor som möjligt. Eftersom datamaterialet redan är genererat används 

begreppet likelihood istället för sannolikhet. Vid tillämpning av metoden måste 

likelihoodfunktionen formuleras, vilken definieras av datamaterialets simultana 

sannolikhetsfördelning. [16,18]   
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Om observationerna är oberoende kan likelihoodfunktionen uttryckas enligt: 

 

n

i

y

i

y

i
iiL

1

1
1 xxβ

 

(5.3) 

 

där p,,, 10 β  och 
piiii xxx ,,, 10 x , där 10ix . [16,19] 

Eftersom likelihoodfunktionen utgörs av en produkt är den algebraiskt komplicerad. 

Genom att logaritmera likelihoodfunktionen erhålls istället en funktion som är en 

summa, vilket förenklar matematiska operationer på funktionen. Maximum för 

loglikelihoodfunktionen är detsamma som för likelihoodfunktionen, varför den kan 

användas för att bestämma MLE. Loglikelihoodfunktionen betecknas: 
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En definition av MLE ges av de värden på nβββ ,,, 10   som uppfyller första 

ordningsvillkoret. Differentieras loglikelihoodfunktionen med avseende på respektive 

koefficient erhålls: 

 

n

i

kiii

k

pkxxy
L

1

,,1,0då
ln


β

 

 

MLE definieras som de värden på β  vilka medför att derivatorna blir noll, det vill säga 

att ML-skattningen fås av ekvationen: [16,19] 
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Om funktionen differentieras ytterligare en gång erhålls andraderivatorna för 

loglikelihoodfunktionen. Matrisen av andraderivatorna kallas för Hessianmatrisen och 

betecknas:  
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(5.4) 

 

Fishers informationsmatris definieras som βHβI E  där väntevärdet beräknas 

med avseende på fördelningen för responsvariabeln, givet förklaringsvariablerna. Vid 

logistisk regression är H  en funktion av förklaringsvariabler och parametrarna i β , 

vilket innebär att βHβI . Fishers informationsmatris är i sin tur relaterad till 

kovariansmatrisen för MLE. En skattning av kovariansmatrisen erhålls genom 

substitution av de skattade parametrarna i den inverterade informationsmatrisen, 

MLMLV βΙβ ˆˆ 1 . [16,17,20] 

Variansskattningarna i kovariansmatrisen kan användas för beräkning av  

t-statistikan. För att testa nollhypotesen att en parameter är noll kan ett test utföras där 

teststatistikan t definieras enligt: 

 

)ˆ(

0ˆ

i

i

SE

t

 

(5.5) 

 

där i
ˆ  står för ML-skattningen av i  och )ˆ( iSE  betecknar dess tillhörande medelfel. 

I denna studie kan t-statistikan antas vara approximativt standardnormalfördelad under 

nollhypotesen. Approximationen kan göras i och med att MLE är asymptotiskt 

normalfördelad i stora stickprov. Nollhypotesen förkastas då zt , där z betecknar 

normalfördelningen och α den valda signifikansnivån. Walds teststatistika erhålls 

genom kvadrering av teststatistikan t. [18,19]  
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Likelihoodkvottest 

För att dra slutsatser om en modell som innehåller fler parametrar är bättre än en enklare 

modell kan Likelihoodkvottestet användas. Testet kan användas för att undersöka 

betydelsen av enskilda parametrar eller grupper av parametrar. Teststatistikan för 

Likelihoodkvottestet betecknas: 

 

101010 2lnln2)ln(2 llLLLL
 

(5.6) 

 

där 0L  står för det maximerade likelihoodvärdet för modellen med färre parametrar och 

1L  representerar det maximerade likelihoodvärdet för den modell som innehåller fler 

parametrar. Låt θ vara den vektor som innehåller de extra parametrar som ingår i den 

utökade modellen. Den nollhypotes som undersöks samt motsvarande alternativhypotes 

betecknas: 

 

H0: 0θ  

HA: 0θ  

 

Vid stora urvalsstorlekar är teststatistikan approximativt χ
2
-fördelad under 

nollhypotesen med k frihetsgrader. Antalet frihetsgrader df  beräknas som differensen 

mellan antalet parametrar i modellen under 1L  och antalet parametrar under 0L . [17,20] 

 

Anpassningsmått 

För att undersöka hur väl anpassad den logistiska regressionsmodellen som används i 

den här studien är till datamaterialet kommer anpassningsmåttet pseudo-R
2
 att 

användas. Detta mått baseras på likelihoodfunktionen.  

Pseudo-R
2
 bygger på en jämförelse mellan det maximerade likelihoodvärdet för den 

aktuella modellen (Lp) och det maximerade likelihoodvärdet för den modell som bara 

innehåller en parameter (L0). Den sistnämnda modellen saknar alltså 

förklaringsvariabler och kallas för nollmodellen. Pseudo-R
2
 beräknas enligt: [16,18] 

 

0

2

ln

ln
1

L

L
RPseudo

p
 (5.7) 

 

Deviansen, D, är ett mått på hur mycket information som går förlorad vid användande 

av den aktuella modellen jämfört med motsvarande mättade (fulla) modell. Med den 

mättade modellen avses den modell som förklarar de observerade värdena exakt, det vill 

säga att de predikterade värdena är lika med de observerade.   
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Deviansen definieras enligt: 

 

ylyylD ;,ˆ;,2  (5.8) 

 

där yl ;,ˆ  betecknar loglikelihoodvärdet för den aktuella modellen och yyl ;,  är 

loglikelihoodvärdet för den mättade modellen. Parametrarna  och ˆ  representerar 

fördelningens spridningsparameter respektive fördelningens förväntade värde. 

Spridningsparametern används till att korrigera variansen för en aktuell 

parameterskattning då den felaktigt antagits för stor eller för liten. I den mättade 

modellen ingår n parametrar, en för varje observation och således är yˆ . 

När en fördelnings spridningsparameter inte är lika med ett används den skalade 

deviansen, DD* . 

Deviansen kan användas i syfte att jämföra två modeller. Differensen av de två 

modellernas devians, 12 DDG , är χ
2
-fördelad med 12 dfdf  frihetsgrader. 

Teststatistikan G ger samma resultat som likelihoodkvottestet. [17,18] 

 

5.1.3 Oddskvoter 

Resultatet i logistisk regression uttrycks vanligtvis i form av oddskvoter. 

Länkfunktionen xg , som tidigare beskrivits, kan också kallas för logoddset (logiten). 

Om länkfunktionen antilogaritmeras erhålls oddset och då en händelse inträffar med 

sannolikheten x  betecknas detta: [17] 

 

x

x

1
Oddset  (5.9) 

 

Oddskvoten (OR) används för att jämföra oddset för två olika grupper eller händelser, 

kvoten beräknas enligt: 
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(5.10) 

 

Om en händelse inträffar med större sannolikhet i den första gruppen än i den andra 

kommer oddskvoten att bli större än ett. Om en händelse inträffar lika ofta i två olika 

grupper, det vill säga om xx 21 , resulterar detta i en oddskvot lika med ett.  

En oddskvot kan även beräknas med logistisk regression. För att illustrera hur 

oddskvoten kan erhållas på detta sätt antag att endast en förklaringsvariabel ingår i 

modellen och att denna är binär.   
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Länkfunktionen betecknas då: [16,17] 
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Om 1x  i den första gruppen och 0x  i den andra gruppen beräknas oddskvoten 

enligt: 
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Detta innebär att oddskvoten i detta fall kan erhållas direkt genom att upphöja basen för 

den naturliga logaritmen till koefficienten för förklaringsvariabeln. [16] 

 

5.2 Över- och underspridning 

Fenomenen över- och underspridning uppstår om variansen är större respektive mindre 

än den förväntas vara avseende ett specifikt datamaterial. En så kallad 

spridningsparameter betecknas  och då datamaterialet är binomialfördelat förväntas 
2)(YVar  där 1  och pnp 12

. Överspridning upptäcks genom att 1  

bättre beskriver datamaterialets varians. Om 1 bättre beskriver datamaterialets 

varians är detta ett tecken på underspridning. Överspridning förekommer dock betydligt 

oftare i praktiken än vad underspridning gör. 

Det kan finnas flera olika orsaker till varför överspridning uppstår, men huvudorsaken 

är heteroskedasticitet. Innan överspridning kan påvisas bör andra tänkbara orsaker till 

stor varians uteslutas. Stor varians kan, förutom av överspridning, även orsakas av: 

 Felaktigt val av länkfunktion 

 Felaktigt valda eller uteblivna förklaringsvariabler 

 Att outliers existerar i datamaterialet 

 Att datamaterialet består av för få observationer [17,20,21] 

Ett sätt att upptäcka överspridning är om värdet på deviansen, D, är betydligt större än 

antalet frihetsgrader, det vill säga:  

 

1
df

D

 

 

där antalet frihetsgrader, df , är differensen mellan antalet observationer och antalet 

skattade parametrar i den aktuella modellen. 
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Det finns inget entydigt sätt att påvisa överspridning, men en indikation ges av att den 

nämnda kvoten är mycket större än ett. Underspridning kan upptäckas på samma sätt, 

men den nämnda kvoten är då istället betydligt mindre än ett. 

McCullagh och Nelder (1989) skriver att om det inte finns mycket starka argument för 

att hålla fast vid de antaganden som görs då en binomialfördelning ligger till grund för 

analyserna av data, bör förekomst av överspridning alltid antas. Detta kan sägas gälla 

även för underspridning. [20,21]  

Korrigering för över- och underspridning görs genom att använda spridningsparametern 

. Då  är okänd måste den skattas, den inverkan ˆ  har på parameter- och 

variansskattningarna redovisas härnäst:  

 Parameterskattningarna förblir oförändrade 

 Skattade varianser och kovarianser (kovariansmatrisen) multipliceras med ˆ  

 Deviansen divideras med ˆ , vilket ger den skalade deviansen 

 Konfidensintervallens (Wald) bredd blir ˆ  gånger större/mindre [20,21] 

Det finns en risk att överspridning förekommer i det datamaterial där ett RPB-värde för 

respektive tabellcell återfinns. Risken beror på förekomsten av korrelation mellan 

tabellcellernas binära utfall, vilka ligger till grund för RPB_20 samt att sannolikheten att 

en cell bidrar till RPB_20 varierar mellan olika celler. [22] Tillgång till detta 

datamaterial saknas dock och av denna anledning har inte hänsyn till den eventuella 

överspridningen kunnat tas.  

I datamaterialet för resultatframställning finns det istället en risk för underspridning. 

Varje kombination av parameterinställningar kan betraktas som ett separat försök och 

underspridningen kan uppkomma till följd av att de olika kombinationerna av 

parameterinställningar baseras på ett och samma datamaterial. Försöken kan således inte 

betraktas som oberoende av varandra, men notera att MLE även fungerar vid både över- 

och underspridning. [20] Om underspridning existerar kommer spridningsparametern 

vara mindre än ett och för att ta hänsyn till detta kommer den skalade deviansen att 

användas för framställning av resultaten. 

 

5.3 Responsytor  

Experimentell design används vid planering och design av försök och experiment. 

Syftet med att utföra experiment är att beskriva om och i så fall hur olika faktorer 

inverkar på ett resultat. I en industriell verksamhet kan det exempelvis vara av intresse 

att göra en process mindre känslig mot yttre faktorer eller att hitta den optimala 

kombinationen av nivåer och värden på faktorer och variabler som ger högsta möjliga 

kvalitet i produktionsprocessen. Ibland kan dock en budgetrestriktion göra det omöjligt 

att använda de optimala process- eller parameterinställningarna, det är då önskvärt att 

finna inställningar som ändock förbättrar resultatet och samtidigt håller sig inom de 

ekonomiska ramarna. [23] I försök att förbättra produktionsprocessen är det intressant 

att ta reda på hur sambandet mellan responsvariabel och faktorer ser ut, detta görs 

genom att använda designer för skattning av så kallade responsytor. För att undersöka 

formen hos olika responsytor används responsytemetodik (RSM). [24] Responsytan 

modelleras av ett polynom och ytan gör det möjligt att undersöka faktorernas inverkan 

på resultatet.  
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Antalet försök som kan göras i ett experiment bestäms ofta av en fast budget, detta gör 

att antalet försök som kan utföras är begränsat. En ansats är att genomföra ett initialt 

antal försök i syfte att hitta ett område på responsytan vari optimum ligger. Därefter 

genomförs ytterligare experiment inom området och sambandet mellan responsvariabel 

och faktorer modelleras med polynom av lägre grad, exempelvis första- och 

andragradspolynom. [23]  

Låt väntevärdet av en responsvariabel, 
y
, vara en funktion av förklaringsvariabler, 

vilka representerar de kvantitativa faktornivåerna. En modell av första ordningen med 

två faktorer skrivs: 

 

22110 xxy   (5.11) 

 

En modell av andra ordningen med två faktorer betecknas: 

 

2112

2

222

2

11122110 xxxxxxy  
(5.12) 

 

En mer utförlig behandling av RSM ges av Kuehl (2000).  

Industriella experiment begränsas ofta av både kostnad, tid och att 

undersökningsobjektet förbrukas. I denna studie har det dock varit möjligt att utföra i 

princip ett oändligt antal försök, endast tidsramen har begränsat experimentet. Då ingen 

kostnad är förknippad med antalet utförda försök har det varit möjligt att testa alla 

parameterkombinationer av intresse. 

Eftersom det aktuella datamaterialet består av ett stort antal observationer och endast 

tidsramen begränsar antalet möjliga försök har det inte varit nödvändigt att använda 

någon algoritm i syfte att isolera områden vari de mest lämpliga kombinationerna av 

parameterinställningar kan tänkas ligga. Här nyttjas ansatsen med responsytefunktioner 

där polynom används för att relatera respons till faktorer (parametervärden).  

 

5.4 Backward Elimination 

I metoden Backward Elimination reduceras en större modell steg för steg för att erhålla 

en mindre slutlig modell. I Steg 1 skattas den större modellen. I Steg 2 kontrolleras 

vilka förklaringsvariabler som enligt en jämförelse mellan värdet på t-statistikan och 

den på förhand bestämda signifikansnivån inte förklarar responsvariabeln i nämnvärd 

utsträckning. I Steg 3 skattas modellen återigen, men utan de förklaringsvariabler som i 

föregående steg inte ansågs vara nödvändiga, därefter upprepas Steg 2. Proceduren 

upprepas tills den slutliga modellen erhålls, i vilken alla inkluderade 

förklaringsvariabler förklarar responsvariabeln. [17,20,25] 

 

5.5 Tolkning av motiv för tillämpning av logistisk regression 

I denna studie kommer logistisk regressionsanalys att användas för att beskriva hur 

parametrarna KAPPA, TAU och LAMBDA samt variabeln Kostnad inverkar på 

variationen i RPB. Det är komplicerat att tolka variationen i RPB för olika 
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parametervärden som stokastisk, då den enda stokastiska källan i denna studie är urvalet 

vilket datamaterialet baseras på. Skulle en ansats väljas där variationen i RPB tolkas 

som stokastisk måste fördelningen av RPB härledas från urvalsdesignen, detta är svårt 

att utföra i praktiken. I denna studie baseras analysen betingat på det insamlade 

datamaterialet och således är RPB-värdena inte slumpmässiga. Med anledning av detta 

kommer statistiska test och anpassningsmått att användas för att välja en modell som på 

ett bra sätt beskriver variationen i det aktuella KSP-datamaterialet. Detta skiljer sig från 

den mer vanliga ansatsen vid regressionsanalys då en modell väljs för att beskriva 

variationen i en population. Eftersom RPB-värdena är konstanta givet det insamlade 

datamaterialet och de givna parametervärdena kan inte parametrarnas betydelse 

uttryckas i termer av signifikans. Resultaten från analysen kommer istället att ge en 

indikation på om en parameter är mer betydelsefull än en annan. 

I studien skulle en linjär regressionsmodell med ppy 1log  ha kunnat användas, 

men då logistisk regression gör det enklare att både skatta och jämföra olika modeller, 

har en sådan ansats istället valts. I föreliggande studie studeras antal tabellceller med 

RPB > 20 procent. En alternativ ansats är att välja ut en eller flera enskilda celler varvid 

responsvariabeln blir dikotom. Samma modelleringsansats som används här kan 

användas för detta fall. 

 

5.6 Residualer 

Andelen tabellceller, p, som uppvisar ett RPB-värde större än 20 procent av det skattade 

medelfelet definieras enligt:  

 

gscellerredovisninAntal

20RPB
p

_

 

(5.13) 

 

Det totala antalet tabellceller uppgår till 315 stycken. 

En residual definieras här som avvikelsen mellan den faktiska andelen tabellceller med 

ett RPB-värde större än 20 procent och motsvarande skattade andel, p̂ :  

 

ppresidualp ˆ_  (5.14) 

 

När en modell har tagits fram kan dess lämplighet undersökas genom att studera dess 

residualer. Om residualerna följer ett systematiskt mönster ger detta en indikation på att 

termer saknas i modellen, om den skattade modellen är lämplig ska residualerna vara 

slumpmässiga. [25] För att lättare upptäcka eventuella mönster i residualerna har 

länkfunktionen, g, använts. Funktionen bildar, som tidigare nämnts, ett linjärt uttryck av 

förklaringsvariabler. Länkfunktionen underlättar således vid urskiljning av eventuella 

mönster. Skattade g-värden definieras enligt: 

 

p

p
g

ˆ1

ˆ
lnˆ  (5.15) 
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En g-residual definieras här som: 

 

ggresidualg ˆ_  (5.16) 

 

Om residualerna bildar ett kurvmönster, antyder detta att termer av andra ordningen 

eller termer av högre ordning borde ingå i modellen. Bildar residualerna ett trattformat 

mönster indikerar detta att antagandet som görs i linjär regression om konstant varians 

inte är uppfyllt. Om modellen är felaktigt specificerad eller om interceptet felaktigt 

uteslutits från modellen bildar residualerna ett linjärt band. [17,25] 

 

5.7 Databearbetning 

KSP-datamaterialet är lagrat i en SQL-databas. Alla bearbetningar av data som krävts 

för att ta fram den grundfil som har använts i denna studie har gjorts i verktyget SAS 

9.1. Processdata och förteckningarna över de traditionella granskningskontrollerna har 

tagits fram med hjälp av Query Analyzer.  

Produktionssystemet som undersökningen KSP nyttjar är programmerat i Visual Basic 

.NET. Detta produktionssystem har använts till att kontrollera viss processdata samt till 

att ta fram figurerna som visar blanketten KSP_Lång, vilka återfinns i appendix 1.  

Figur 1 och Figur 2 har tagits fram i undersökningens gamla produktionssystem, vilket 

är programmerat i Visual Basic 6.0. 

Resultat har genererats i SAS 9.1 och diagram har skapats med hjälp av SAS/Insight. 

För redigering av diagrammen har därefter programmet Paint använts. 

För skapande av figurer i uppsatsen har programmet Microsoft PowerPoint 2007 

nyttjats. Microsoft Excel 2007 har använts i samband med framställandet av processdata 

och Microsoft Word 2007 till att sammanställa uppsatsen samt för att ta fram lämpliga 

tabeller för presentation av resultatet.   
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6 Resultat 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av datamaterialet, därefter följer de för studien 

aktuella och relevanta resultaten. Kapitlet avslutas med en analys av de presenterade 

resultaten. 

 

6.1 Beskrivning av data 

Inom ramarna för denna studie har bland annat variablerna Kostnad och RPB_20 

studerats. Variabeln Kostnad definieras som antal utredningsfall. För att åskådliggöra 

dessa variablers struktur illustreras variablernas respektive fördelning i Diagram 1 – 2. 

 

 
Diagram 1. Histogram över variabeln Kostnad för olika kombinationer av 

parameterinställningar. Variabeln definieras som antal utredningsfall och anges i tusental. 

 

I Diagram 1 visas fördelningen av värden för variabeln Kostnad, angivet i tusental, för 

olika kombinationer av parameterinställningar. Diagrammet visar att 

frekvensfördelningen av variabeln Kostnad är ojämn, som nämnts i kapitel 4 kommer 

sig detta av att variabeln styrs av flera parametrar och ges indirekt av dessa. 
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Diagram 2. Histogram över variabeln RPB_20 för olika kombinationer av 

parameterinställningar. 

 

I Diagram 2 redovisas fördelningen av variabeln RPB_20 för olika kombinationer av 

parameterinställningar. De många låga värdena på RPB_20 motsvaras av de många 

höga värdena på Kostnad i Diagram 1. I datamaterialet för resultatframställning antar 

variabeln RPB_20 värden mellan 36 – 156. Värdet på RPB_20 hänger samman med 

variabeln p som utgörs av RPB_20 dividerat med det totala antalet tabellceller. Antalet 

tabellceller uppgår till 315 stycken. Om RPB_20 exempelvis antar värdet 58 innebär det 

att cirka 18 procent av tabellcellerna har en RPB överstigande 20 procent av det 

skattade medelfelet.  

För att undersöka betydelsen av parametern LAMBDA delades datamaterialet för 

resultatframställning upp i tre delar efter värdena på parametern och därefter skapades 

diagram utifrån respektive värde. Detta motiveras av att LAMBDA har en central roll för 

beräkning av poängfunktionerna samt att det endast finns tre tolkningsbara värden på 

LAMBDA; maximum, summa och det euklidiska avståndet.  I Diagram 3 redovisas tre 

plottar, en för respektive värde på LAMBDA; LAMBDA = 1 (rektanglar), LAMBDA = 2 

(kryss) och LAMBDA = 20 (trianglar). I detta diagram antar KAPPA och TAU alla, för 

den här studien, möjliga värden.  
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Diagram 3. Variabeln p plottad mot variabeln Kostnad för tre olika värden på parametern 

LAMBDA; LAMBDA = 1 (rektanglar), LAMBDA = 2 (kryss) och LAMBDA = 20 (trianglar). 

Beteckningen p står för andelen tabellceller som uppvisar ett RPB-värde större än 20 

procent av det skattade medelfelet. Parametrarna KAPPA och TAU antar alla, för den här 

studien, möjliga värden.  

 

Diagrammet visar att andelen tabellceller med ett RPB-värde högre än 20 procent av det 

skattade medelfelet, p, är högre när variabeln Kostnad är låg och avtar när variabeln 

Kostnad ökar. De tre kurvorna i diagrammet sammanfaller i det närmaste, vilket antyder 

att värdet på LAMBDA inte inverkar väsentligt på p och då inte heller på RPB_20.  

Att KAPPA och TAU kan anta så många olika värden ger upphov till ett stort antal 

observationer, vilket i sin tur leder till att specifika värden är svåra att urskilja i 

diagrammet. I Diagram 4 redovisas plottar av variabeln p mot variabeln Kostnad för tre 

olika värden på LAMBDA då KAPPA = 2 och TAU = 1.  

 

 
Diagram 4. Variabeln p plottad mot variabeln Kostnad för tre olika värden på parametern 

LAMBDA; LAMBDA = 1 (rektanglar), LAMBDA = 2 (kryss) och LAMBDA = 20 (trianglar). 

Beteckningen p står för andelen tabellceller som uppvisar ett RPB-värde större än 20 

procent av det skattade medelfelet. Parametern KAPPA = 2 och TAU = 1.  

 



 

 

 

42 

 

Precis som Diagram 3 visar detta diagram att p antar höga värden när variabeln Kostnad 

antar låga värden samt att p minskar med ökad Kostnad. I detta diagram är det lättare att 

urskilja specifika värden på LAMBDA och att parametern inte ser ut att ha någon direkt 

inverkan på RPB_20.  

Det går inte att urskilja av Diagram 3 – 4 att plottarna av variabeln p mot variabeln 

Kostnad ligger på olika nivåer för olika värden på parametern LAMBDA. Motsvarande 

diagram för andra värden på KAPPA och TAU ser likvärdiga ut.  

 

6.2 Studieresultat 

Som beskrevs i avsnitt 6.1 skapades tre datamaterial utifrån värdena på parametern 

LAMBDA, därefter skattades separata modeller för respektive värde. Ansatsen var att 

analysera sambandet mellan RPB_20 och TAU, KAPPA och Kostnad separat för olika 

värden på LAMBDA och undersöka om de olika sambanden går att sammanföra till en 

gemensam modell. I detta avsnitt presenteras endast resultat där LAMBDA = 20, alla 

analyser utfördes dock för samtliga värden på LAMBDA. Här presenteras de diagram 

och tabeller som har legat till grund för arbetet med att finna en modell som beskriver 

datamaterialet väl. 

För att få en indikation på om den slutliga modellen bör innehålla högre ordningstermer 

skattades först en modell med få parametrar. Denna modell, fortsättningsvis kallad den 

enkla modellen, innehåller endast första ordningens termer samt interaktionstermerna 

för dessa. Den modell som skattades är:  

 

KostnadTAUKAPPAKostnadTAUKostnadKAPPA

TAUKAPPAKostnadTAUKAPPA
p

p

765

43210

                 

1
ln

 

 

Skattningen av modellen återges i Tabell 5. I syfte att utvärdera anpassningen av den 

enkla modellen plottades skattade andelar p̂  mot faktiska andelar p, resultatet av detta 

ges i Diagram 5.  
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Diagram 5. Variabeln p̂  plottad mot variabeln p för den enkla modellen. Beteckningen p 

står för andelen tabellceller som uppvisar ett RPB-värde större än 20 procent av det skattade 

medelfelet och beteckningen p̂  står för motsvarande skattade andel. 

 

Om modellen lyckas med att fånga upp strukturen i datamaterialet bör ett linjärt 

samband mellan de skattade andelarna, p̂ , och de faktiska andelarna, p, erhållas. I 

Diagram 5 åskådliggörs dock att den enkla modellen ständigt överskattar p. För att 

undersöka om den enkla modellen ska utvecklas med högre ordningstermer plottades g-

residualerna mot variabeln Kostnad, detta visas i Diagram 6. 

 

 
Diagram 6. G-residualerna plottade mot variabeln Kostnad för den enkla modellen.  

G-residualerna baseras på skillnaden mellan ppg ˆ1ˆlogˆ

 

och ppg 1log . 

Beteckningen p står för andelen tabellceller som uppvisar ett RPB-värde större än 20 procent 

av det skattade medelfelet och beteckningen p̂  står för motsvarande skattade andel. 

 

Diagrammet visar ett positivt samband mellan g-residualerna och låga värden på 

variabeln Kostnad. Kurvan når sitt maximum vid Kostnad ≈ 0,4 och avtar därefter för 

högre värden på variabeln. Utifrån Diagram 5 och Diagram 6 är det motiverat att 

inkludera termer av högre ordning i modellen.  
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Termer av ordning ett till fyra av variabeln Kostnad inkluderades i modellen, för 

parametrarna KAPPA och TAU samt interaktionstermer inkluderades termer upp till 

tredje ordningen. Denna modell kommer vidare benämnas den stora modellen. 

Skattningen av den stora modellen återges i Tabell 5. 

För att erhålla den slutliga modellen reducerades den stora modellen i två steg. 

KAPPA
2
×TAU, KAPPA

2
 och KAPPA visade sig vara av mindre betydelse för att 

förklara responsvariabeln vid jämförelse av regressionskoefficienter med tillhörande 

medelfel (se Tabell 5). I första steget exkluderades KAPPA
2
×TAU, därefter 

genomfördes en ny skattning av modellen och KAPPA
2
 eliminerades. För att undersöka 

om den reducerade modellen ger en bra anpassning plottades variabeln p̂  mot variabeln 

p, detta visas i Diagram 7.  

 

 
Diagram 7. Variabeln p̂  plottad mot variabeln p för den slutliga modellen. Beteckningen p 

står för andelen tabellceller som uppvisar ett RPB-värde större än 20 procent av det skattade 

medelfelet och beteckningen p̂  står för motsvarande skattade andel. 

 

I diagrammet uppvisas ett linjärt samband mellan p̂  och p, vilket indikerar att den 

skattade slutliga modellen ger en bra anpassning till datamaterialet för 

resultatframställning.  

För att vidare undersöka residualerna för den slutliga modellen skapades Diagram 8 i 

vilket p-residualerna är plottade mot variabeln Kostnad. 

 



 

 

 

45 

 

 
Diagram 8. P-residualerna plottade mot variabeln Kostnad för den slutliga modellen. En  

p-residual baseras på skillnaden mellan andelen tabellceller, p, som uppvisar ett RPB-värde 

större än 20 procent av det skattade medelfelet och motsvarande skattade andel, p̂ . 

 

För högre värden på variabeln Kostnad syns ett visst mönster, men detta behöver inte 

betyda att modellen är otillräcklig. Diagram 9 – 11 återger g-residualerna plottade mot 

variabeln Kostnad respektive parametrarna KAPPA och TAU. 

 

 
Diagram 9. G-residualerna plottade mot variabeln Kostnad för den slutliga modellen.  

En g-residual baseras på skillnaden mellan ppg ˆ1ˆlogˆ

 

och ppg 1log . 

Beteckningen p står för andelen tabellceller som uppvisar ett RPB-värde större än 20 procent 

av det skattade medelfelet och beteckningen p̂  står för motsvarande skattade andel. 
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Diagram 10. G-residualerna plottade mot parametern KAPPA för den slutliga modellen. En 

g-residual baseras på skillnaden mellan ppg ˆ1ˆlogˆ

 

och ppg 1log . 

Beteckningen p står för andelen tabellceller som uppvisar ett RPB-värde större än 20 procent 

av det skattade medelfelet och beteckningen p̂  står för motsvarande skattade andel. 

 

 
Diagram 11. G-residualerna plottade mot parametern TAU för den slutliga modellen. En  

g-residual baseras på skillnaden mellan ppg ˆ1ˆlogˆ

 

och ppg 1log . 

Beteckningen p står för andelen tabellceller som uppvisar ett RPB-värde större än 20 procent 

av det skattade medelfelet och beteckningen p̂  står för motsvarande skattade andel. 

 

Diagrammen visar inte på några stora systematiska skillnader i fördelningen av g-

residualerna över värden på Kostnad, KAPPA och TAU. Plotten av g-residualer mot 

Kostnad i Diagram 9 tyder på att termer av högre ordning kan bidra till en bättre 

anpassning. För att inte komplicera modellen ytterligare behålls den reducerade 

modellen som den slutliga modellen. Skattningen av den slutliga modellen återges i 

Tabell 5.  
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Tabell 5. Skattade regressionskoefficienter med tillhörande medelfel för samtliga förklaringsvariabler i 

den enkla modellen, den stora modellen samt i den slutgiltiga modellen då LAMBDA = 20. 

Förklaringsvariabel Enkel modell Stor modell 
Slutgiltig 

modell 

KAPPA 0,002 

(0,009) 

-0,007 

(0,013) 

-0,027 

(0,002) 

TAU -0,001 

(0,003) 

-0,011 

(0,001) 

-0,011 

(0,001) 

Kostnad -1,695 

(0,026) 

-11,14 

(0,021) 

-11,14 

(0,021) 

KAPPA×TAU×10
-2 

0,023 

(0,128) 

0,152 

(0,045) 

0,126 

(0,019) 

KAPPA×Kostnad -0,024 

(0,012) 

0,033 

(0,007) 

0,034 

(0,007) 

TAU×Kostnad -0,001 

(0,004) 

0,012 

(0,001) 

0,012 

(0,001) 

KAPPA
2
  -0,011 

(0,006) 

 

TAU
2
×10

-3
  0,520 

(0,050) 

0,520 

(0,050) 

Kostnad
2
  23,86 

(0,076) 

23,86 

(0,076) 

KAPPA
2
×Kostnad  -0,011 

(0,001) 

-0,011 

(0,001) 

TAU
2
×Kostnad×10

-2
  -0,024 

(0,002) 

-0,024 

(0,002) 

KAPPA
2
×TAU×10

-2
  -0,006 

(0,010) 

 

KAPPA×TAU×Kostnad×10
-2

 0,031 

(0,183) 

-0,101 

(0,014) 

-0,101 

(0,014) 

Kostnad
3
  -24,05 

(0,115) 

-24,05 

(0,115) 

KAPPA×Kostnad
2
  0,036 

(0,004) 

0,036 

(0,004) 

KAPPA
3
×10

-3
  0,268 

(0,105) 

0,086 

(0,015) 

TAU
3
×10

-3
  0,010 

(0,002) 

-0,010 

(0,002) 

KAPPA×TAU
2
×10

-2
  -0,003 

(0,001) 

-0,003 

(0,001) 

TAU×Kostnad
2
  -0,002 

(0,001) 

-0,002 

(0,001) 

Kostnad
4
  9,021 

(0,056) 

9,019 

(0,056) 

Intercept -0,426 

(0,018) 

0,214 

(0,008) 

0,225 

(0,003) 
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I Tabell 6 redovisas måttet pseudo-R
2
 och deviansen för de tre olika modellerna. 

Dessutom redovisas korrelationen mellan p och de med respektive modell skattade 

andelarna, p̂ . 

 

Tabell 6. Måtten pseudo-R2 och devians för den enkla modellen, den stora modellen samt för den 

slutliga modellen. Därutöver redovisas korrelationen mellan p och p̂ , där p̂  är skattad med respektive 

modell. 

 
Enkel modell Stor modell 

Slutgiltig 

modell 

Pseudo-R
2
 0,07497 0,08602 0,08602 

Devians 31 824,1 196,691 196,761 

Korrelation mellan p och p̂  0.9290 0.9996 0.9996 

 

Deviansen har använts för att beräkna likelihoodkvoten. Resultatet av 

Likelihoodkvottestet sammantaget med att korrelationen mellan p och p̂ är högre för de 

båda större modellerna indikerar att dessa är bättre än den enkla modellen. Det framgår 

också av tabellen att pseudo-R
2
 är högre för både den stora modellen och den slutliga 

modellen än för den enkla modellen, vilket bekräftar att de två större modellerna ger en 

bättre anpassning än den enkla modellen. Likelihoodkvottestet baserat på den stora 

modellen och den slutliga modellen ger ingen antydan om att den stora modellen är 

bättre än den slutliga. 

För att undersöka den inverkan parametrarna KAPPA och TAU har på RPB_20 

konstruerades Diagram 12. I diagrammet plottas p̂ mot Kostnad för tre olika värden på 

KAPPA; KAPPA = 1 (rektanglar), KAPPA = 2 (kryss) och KAPPA = 3 (trianglar). I 

diagrammet är TAU låst till värdet 1. 

 

 
Diagram 12. Redovisning av tre olika värden på parametern KAPPA. KAPPA = 1 ges av 

rektanglar, KAPPA = 2 av kryss och KAPPA = 3 av trianglar. Parametern TAU = 1. På y-axeln 

avläses variabeln p̂  och på x-axeln variabeln Kostnad. 
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I diagrammet kan utläsas att p̂  är hög för låga värden på Kostnad och minskar med 

ökad kostnad, detta samband har redan tidigare konstaterats. Det visas även att de tre 

kurvorna för olika värden på KAPPA sammanfaller, vilket indikerar att 

parametervärdets inverkan på p är liten. 

Diagram 13 redovisar motsvarande plottar för tre olika värden på parametern TAU;  

TAU = 0,001 (rektanglar), TAU = 1 (kryss) och TAU = 5 (trianglar). I detta diagram är 

KAPPA låst till värdet 2. 

 

 
Diagram 13. Redovisning av tre olika värden på parametern TAU. TAU = 0,001 ges av 

rektanglar, TAU = 1 av kryss och TAU = 5 av trianglar. Parametern KAPPA = 2. På y-axeln 

avläses variabeln p̂  och på x-axeln variabeln Kostnad. 

 

I diagrammet kan utläsas att kurvorna för de olika värdena på TAU sammanfaller, detta 

ger en antydan om att även värdet på TAU har en liten inverkan på p. 

Samma mönster som uppvisas i Diagram 12 och Diagram 13 ges även av övriga värden 

på parametrarna KAPPA respektive TAU. 

För att undersöka betydelsen av parametrarna KAPPA respektive TAU har en modell 

innehållande endast variabeln Kostnad av olika ordningstermer konstruerats, denna med 

skattade regressionskoefficienter och tillhörande medelfel presenteras i Tabell 7. Den 

nämnda modellen kommer vidare att benämnas Kostnadsmodellen.  
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Tabell 7. Skattade regressionskoefficienter med tillhörande 

medelfel för samtliga förklaringsvariabler i en modell som enbart 

innehåller variabeln Kostnad av olika ordningstermer. I modellen är    

LAMBDA = 20. 

Förklaringsvariabel 
Regressionskoefficient 

(Medelfel) 

Kostnad -10,98 

(0,019)  

Kostnad
2 

23,35  

(0,083) 

Kostnad
3 

-23,11 

(0,123) 

Kostnad
4 

8,535 

(0,059) 

Intercept 0,157 

(0,001)       

 

Diagram 14 visar p̂  för Kostnadsmodellen, Kp _ˆ , plottad mot p̂  för den slutliga 

modellen, Sp _ˆ . 

 

 
Diagram 14. Variabeln Kp _ˆ plottad mot variabeln Sp _ˆ då LAMBDA = 20. Beteckningen 

Kp _ˆ står för andelen skattade tabellceller som uppvisar ett RPB-värde större än 20 procent 

av det skattade medelfelet i en modell som endast innehåller variabeln Kostnad av första till 

fjärde ordningen, Sp _ˆ  utgörs av motsvarande skattade andel för den slutliga modellen.  

 

Ett tydligt linjärt samband mellan Kp _ˆ  och Sp _ˆ  åskådliggörs i diagrammet, vilket 

indikerar att Kostnadsmodellen ger en likvärdig anpassning till datamaterialet för 

resultatframställning som den slutliga modellen. Notera dock att linjen är något bredare 

vid höga värden på de skattade andelarna. 
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För att undersöka hur Kostnadsmodellen står sig mot den slutliga modellen när 

variabeln Kostnad tas i beaktande konstruerades variabeln Diff som betecknar 

differensen mellan Kp _ˆ  och Sp _ˆ . I Diagram 15 är variabeln Diff, vilken redovisas i 

procent, plottad mot variabeln Kostnad. 

 

 
Diagram 15. Variabeln Diff plottad mot variabeln Kostnad då LAMBDA = 20. Diff utgörs av 

differensen mellan Kp _ˆ  och Sp _ˆ  och redovisas i procent. Beteckningen Kp _ˆ står för 

andelen skattade tabellceller som uppvisar ett RPB-värde större än 20 procent av det skattade 

medelfelet i en modell som endast innehåller variabeln Kostnad av första till fjärde 

ordningen, Sp _ˆ  utgörs av motsvarande skattade andel för den slutliga modellen. 

 

Vid låga värden på Kostnad uppvisas en större variation i differensen mellan Kp _ˆ  och 

Sp _ˆ  än vid högre värden. Det är viktigt att ha i åtanke när diagrammet avläses att 

variabeln Diff redovisas i procent. Variationen är större för låga värden på Kostnad, men 

den är således ändå liten. Eftersom det totala antalet tabellceller uppgår till 315 stycken 

motsvarar en procent endast cirka tre celler. Kostnadsmodellen uppvisar ett mindre 

likvärdigt resultat med den slutliga modellen för låga värden på Kostnad, men 

skillnaderna i p̂  blir dock mindre när kostnaden ökar.  

För övriga värden på LAMBDA är samtliga diagram likvärdiga med diagrammen för 

LAMBDA = 20. Skattningarna på regressionskoefficienterna skiljer sig dock något åt, 

resultatet redovisas i Tabell 8.  
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Tabell 8. Skattade regressionskoefficienter med tillhörande medelfel för samtliga förklaringsvariabler i 

den slutliga modellen då LAMBDA = 1, LAMBDA = 2 samt då LAMBDA = 20. 

Förklaringsvariabel LAMBDA = 1 LAMBDA = 2 LAMBDA = 20 

KAPPA -0,020 

(0,003) 

-0,031 

 (0,004) 

-0,027 

(0,002) 

TAU -0,009 

(0,001) 

-0,009 

(0,001) 

-0,011 

(0,001) 

Kostnad -9,791 

(0,032) 

-9,692 

(0,024) 

-11,14 

(0,021) 

KAPPA×TAU×10
-2 

0,067 

(0,015) 

0,113 

(0,022) 

0,126 

(0,019) 

KAPPA×Kostnad 0,020 

(0,010) 

0,025 

(0,008) 

0,034 

(0,007) 

TAU×Kostnad 0,010 

(0,001) 

0,010 

(0,001) 

0,012 

(0,001) 

KAPPA
2
  0,004 

(0,001) 

 

TAU
2
×10

-3
 0,468 

(0,064) 

0,463 

(0,056) 

0,520 

(0,050) 

Kostnad
2
 19,24 

(0,114) 

18,75 

(0,087) 

23,86 

(0,076) 

KAPPA
2
×Kostnad -0,005 

(0,002) 

-0,007 

(0,001) 

-0,011 

(0,001) 

TAU
2
×Kostnad×10

-2
 -0,022 

(0,002) 

-0,020 

(0,002) 

-0,024 

(0,002) 

KAPPA
2
×TAU    

KAPPA×TAU×Kostnad×10
-2

 -0,071 

(0,020) 

-0,080 

(0,016) 

-0,101 

(0,014) 

Kostnad
3
 -18,02 

(0,168) 

-17,41 

(0,131) 

-24,05 

(0,115) 

KAPPA×Kostnad
2
 0,016 

(0,006) 

0,022 

(0,005) 

0,036 

(0,004) 

KAPPA
3
×10

-2
 0,056 

(0,022) 

 0,086 

(0,015) 

TAU
3
×10

-3
 0,010 

(0,002) 

0,009 

(0,002) 

-0,010 

(0,002) 

KAPPA×TAU
2
×10

-2
  -0,002 

(0,001) 

-0,003 

(0,001) 

TAU×Kostnad
2
 -0,002 

(0,001) 

-0,002 

(0,001) 

-0,002 

(0,001) 

Kostnad
4
 6,370 

(0,081) 

6,160 

(0,063) 

9,019 

(0,056) 

Intercept 0,134 

(0,005) 

0,135 

(0,004) 

0,225 

(0,003) 
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Vissa regressionskoefficienter som redovisas i Tabell 8 är väldigt lika mellan de olika 

modellerna, skillnaden mellan andra koefficienter är större. När koefficienterna 

granskas närmare kan det urskiljas att variabeln Kostnad ingår i flera av de termer där 

koefficienterna skiljer sig åt mellan modellerna, detta gäller både termer som enbart 

innehåller Kostnad samt interaktionstermer där variabeln ingår. Skillnaderna i de 

skattade regressionskoefficienterna mellan modellerna leder till att dessa inte kan 

sammanföras till en, detta indikerar att parametrarna KAPPA, TAU och variabeln 

Kostnad påverkar LAMBDA i olika utsträckning. 

I LABBET ska de mest lämpliga kombinationerna av parameterinställningar sökas och 

den slutliga modellen skulle kunna vara till hjälp i detta arbete.  Om RPB_20 minimeras 

erhålls den mest lämpliga kombinationen med avseende på tillförd bias, men då en 

undersökning styrs av en budget måste hänsyn också tas till kostnaden. Ett förslag på 

tillvägagångssätt när de mest lämpliga kombinationerna ska hittas är att konstanthålla 

kostnaden och låta variera KAPPA, TAU och eventuellt LAMBDA. Denna procedur 

kommer inte att utföras i sin helhet i denna studie, men för att illustrera 

tillvägagångssättet har RPB_20 beräknats för några olika kombinationer av KAPPA och 

TAU för ett givet värde på variabeln Kostnad, detta visas i Tabell 9. Tabellen baseras på 

modellen då LAMBDA = 20 och således har även LAMBDA hållits konstant. 

 

Tabell 9. De med den slutliga modellen skattade andelarna, p̂ , och motsvarande värden på variabeln 

RPB_20 för olika värden på variabeln Kostnad. LAMBDA = 20 och värdena på KAPPA och TAU varieras. 

 

Kostnad = 0,5 
 

Kostnad = 1,0 

 

p̂  RPB_20 
 

p̂  RPB_20 

KAPPA = 1, TAU = 0,001 0,138 43,57 
 

0,114 35,77 

KAPPA = 2, TAU = 1 0,136 42,99 
 

0,115 36,24 

KAPPA = 3, TAU = 5 0,134 42,33 
 

0,115 36,38 

KAPPA = 1, TAU = 5 0,137 43,01 
 

0,113 35,75 

KAPPA = 2, TAU = 0,001 0,137 43,12 
 

0,115 36,26 

 

I tabellen kan utläsas att högre värden på variabeln Kostnad ger lägre värden på p̂  

respektive RPB_20. Det framgår även att Kostnad påverkar dessa variabler betydligt 

mer än vad värdena på parametrarna KAPPA och TAU gör. Resultatet i tabellen tyder på 

att då Kostnad = 0,5 fungerar KAPPA = 3 och TAU = 5 bäst och då Kostnad = 1,0 är 

KAPPA = 1 och TAU = 5 bäst.   
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6.3 Analys och diskussion av studieresultat 

I Diagram 2 visas att frekvensen är högre för låga värden på variabeln RPB_20 än för 

höga och att det alltså är få tabellceller som har mycket höga RPB-värden. Inför en 

implementering av SELEKT beräknas RPB-värden i LABBET, vilka studeras i syfte att 

hitta rätt nivå på det globala tröskelvärdet, TrGlobal, med hänsyn tagen till en given 

kostnad. I LABBET används ett historiskt datamaterial innehållande dels inkomna 

ogranskade datavärden, men också motsvarande granskade datavärden. För att beräkna 

RPB vid ett specifikt tröskelvärde ersätts de ogranskade datavärdena med granskade för 

de objekt som ligger ovanför tröskelvärdet. De objekt som ligger under tröskelvärdet 

behåller sina ogranskade datavärden.  

Syftet med selektiv granskning är att minska granskningsomfattningen. Med selektiv 

granskning är det en relativt sett liten mängd objekt som utreds och dessa objekt bidrar 

alltså inte till RPB. Det finns följaktligen många objekt under det globala tröskelvärdet 

och många av dessa bidrar till RPB.  De enda objekt som ligger under tröskelvärdet, 

men inte bidrar till RPB är de objekt vars inkomna ogranskade datavärden helt 

överensstämmer med dess granskade datavärden. De få mycket höga RPB-värdena i 

diagrammet uppstår till följd av att en hög global tröskel har valts. Ett högt värde på 

TrGlobal ger i sin tur en låg kostnad. 

I Diagram 3 och Diagram 4, vilka återfinns i avsnitt 6.1, sammanfaller i det närmaste de 

tre plottarna av variabeln p mot variabeln Kostnad för de olika värdena på parametern 

LAMBDA. Att samtliga tre värden på LAMBDA ger likvärdiga resultat framkom även då 

den datafil som har använts till resultatframställning delades upp i olika delar utifrån 

värdena på LAMBDA och varje del nyttjades till att ta fram separata diagram, vilka 

påvisade detta. Med hänvisning till detta har endast diagram för ett värde på LAMBDA 

presenterats i avsnitt 6.2. Det är intressant med anledning av Hedlins artikel (2008) att 

det i denna studie har visat sig att valet av LAMBDA inte spelar någon större roll. Med 

hänvisning till de skilda resultaten skulle ytterligare studier av parametern vara 

intressanta. 

Kostnaden är en avgörande faktor för valet av parametersinställningskombination och 

därför har det varit intressant att ta fram diagram där variabeln Kostnad kan utläsas. 

Parametrarna KAPPA och TAU tilläts endast anta ett fåtal värden i denna studie och 

detta sammantaget med att de inte är av samma dignitet i detta sammanhang som 

Kostnad gör att diagram med dessa inte är lika informativa och lättolkade.  

Diagram 5 tydliggör att den enkla modellen inte räcker till för att beskriva 

datamaterialet för resultatframställning. En tydlig kurva uppvisas i Diagram 6 och detta 

ger en indikation på att termer av högre ordning bör ingå i modellen. Vid skattningar av 

olika modeller där högre ordningstermer inkluderades visade sig även andragradstermer 

vara otillräckligt. Slutligen inkluderades termer upp till ordning fyra av variabeln 

Kostnad och för övriga parametrar och interaktionstermer inkluderades termer upp till 

ordning tre. Beslutet att inkludera en fjärdegradsterm av variabeln Kostnad visade sig 

vara ett riktigt beslut, detta styrks av att en plott av residualerna mot den aktuella 

variabeln uppvisar ett mer ”slumpmässigt” mönster med termen än utan den. I 

diagrammen som visar p- och g-residualerna för den slutliga modellen kan dock ett visst 

mönster urskiljas. Detta innebär att om ännu högre ordningstermer inkluderades är det 

möjligt att en modell som bättre beskriver datamaterialet skulle erhållas, men här har 

valet gjorts att begränsa modellen för att inte tillföra ytterligare komplexitet. Beslutet 

stöds av det linjära sambandet som visas i Diagram 7. 
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För att undersöka om valet av värde på KAPPA och TAU är av betydelse har Diagram 

12 och Diagram 13 tagits fram. Diagrammen tyder på att med denna studies 

förutsättningar, det vill säga att med KSP-datamaterialet som grund och då KAPPA och 

TAU endast kan anta de värden som anges i Tabell 1, verkar inte heller värdet på 

KAPPA och TAU vara av särskild betydelse. Om dessa parametrar skulle tillåtas anta 

andra värden, skulle dock resultatet kunna bli annorlunda. En oprövad hypotes är att 

andra resultat skulle erhållas om parametern KAPPA tilläts anta värdet noll. Då  

KAPPA = 0 misstänks i stort sett alla inkomna datavärden i någon grad, denna ansats 

ger upphov till en mycket speciell situation och används inte i praktiken på SCB.  

Eftersom LAMBDA inte visade sig ha någon stor betydelse i modellen och Diagram 12 

och Diagram 13 antyder att värdena på KAPPA och TAU också är av mindre betydelse 

uppstod en misstanke kring huruvida dessa parametrar är viktiga att inkludera i 

modellen eller inte. Då det är känt att variabeln Kostnad är en avgörande faktor 

konstruerades en modell endast innehållande denna variabel av ordning ett till fyra, se 

Tabell 7. Diagram 14 visar ett tydligt linjärt samband mellan p̂ för Kostnadsmodellen 

och p̂ för den slutliga modellen. Diagrammet indikerar således att Kostnadsmodellen, 

precis som den slutliga modellen, fångar upp huvuddragen i datamaterialet. För höga 

värden på p̂ , det vill säga för låga värden på Kostnad, är variationen dock större. I 

Diagram 14 visas detta genom att linjen är bredare för höga värden på Kp _ˆ  och  

Sp _ˆ . Denna variation framkommer mycket tydligt i Diagram 15, den är ändock liten 

med hänvisning till att värdena på y-axeln är angivna i procentenheter. I praktiken är 

inte de riktigt låga värdena på Kostnad tillämpliga, då dessa medför att RPB blir alltför 

hög. Kostnadsmodellen är inte perfekt, men utifrån dessa resultat och datamaterialet 

som ligger till grund för denna studie bör ändå en modell utan KAPPA, TAU och 

LAMBDA fungera för KSP.  

Det visade sig vid framställandet av Tabell 9 att den slutliga modellen endast fungerar 

för interpolation. Vid närmare eftertanke hänger detta antagligen samman med att 

funktionen för Kostnad beskrivs bättre av en annan funktionsform än av den valda 

länkfunktionen. Resultaten visar på att större hänsyn borde ha tagits i 

modellbyggnadsprocessen till hur funktionen för variabeln Kostnad ser ut. Utifrån 

studieresultaten är det nämligen tydligt att sambandet mellan p och Kostnad borde 

utgöra kärnan i modellen. Funktionen för Kostnad borde konstrueras så att RPB_20 går 

mot noll då kostnaden ökar, dock krävs att p regleras så att den ligger mellan noll och 

ett.  

I avsnitt 5.1.4 nämns att över- och underspridning alltid bör antas om inga starka 

argument föreligger för att avstå från detta. Av den anledningen har detta kontrollerats 

för vid framställning av alla resultat. I datamaterialet för resultatframställning visade det 

sig att den skattade spridningsparametern var väsentligt mindre än ett, vilket innebär att 

underspridning förekommer. En trolig orsak till varför underspridning förekommer är 

att resultaten från de olika kombinationerna av parameterinställningar inte är oberoende 

av varandra. Varför underspridning förekommer i datamaterialet för 

resultatframställning klargörs här genom följande resonemang: 

ii pBin20RPB ,315~_  

Då RPB_20i är binomialfördelad betecknas väntevärdet och variansen: 

iii p20RPBE 315_  

iii pp20RPBV 1315_  
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Skattningen av pi betecknas: 315ˆˆ
iip  

Datafilen som har använts till resultatframställning då LAMBDA = 20 innehåller 9 790 

rader. Varje rad motsvarar en unik kombination av parameterinställningar med 

tillhörande värde på RPB_20. Den, med den slutliga modellen, skattade genomsnittliga 

variansen för datamaterialet erhålls enligt: 

9790

1

ˆ1ˆ315
9790

1ˆ

i

iiMOD ppV  

Den empiriska genomsnittliga variansen för datamaterialet betecknas: 

9790

1

2
ˆ

9790

1ˆ

i

iiEMP yV  

Om varken över- eller underspridning förekommer är MODEMP VV ˆˆˆ
, där 

spridningsparametern är ungefär lika med ett. I detta datamaterial är 

MODEMP VV ˆ
028,0

ˆ
. 

Valet att använda logistisk regression motiveras främst av argumentet att studien 

handlar om kurvanpassning samt att responsvariabeln är binär. Det var redan från början 

känt att alla antaganden som bör vara uppfyllda vid tillämpning av logistisk regression 

och MLE inte var det, beroende på att datamaterialet är fixt. Detta utgör dock inte ett 

problem eftersom studiens syfte inte var att skatta en modell att dra generella slutsatser 

från. Om en modell är väl anpassad till ett datamaterial ska den reproducera de 

proportioner som finns i datamaterialet och detta talar för den logistiska 

regressionsansatsen i den här studien eftersom de skattade andelarna, p̂ , ger en mycket 

bra beskrivning av de faktiska andelarna, p.  
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7 Avslutande diskussion  

Både ämnet i sig och datamaterialet är mycket omfattande och komplext och under 

arbetets gång har nya omständigheter, frågor och infallsvinklar dykt upp. Flera av dessa 

skulle ha varit intressanta att gå vidare med, men detta har inte rymts inom tidsramen 

för denna studie. Här diskuteras vilka ytterligare studier det finns behov av att utföra 

framöver.  

I den här studien visade sig valet av LAMBDA inte ha någon nämnvärd betydelse, detta 

skiljer sig från Hedlins (2008) resultat och väcker frågan hur mycket det ursprungliga 

datamaterialet från KSP-undersökningen har påverkat resultatet i denna studie? Gäller 

de resultat som framkommit i denna studie endast för det datamaterial som har legat till 

grund för studien? Samma fråga gäller avseende parametrarna KAPPA och TAU, vilka 

heller inte verkar vara av någon större betydelse för att förklara variationen i p̂ . När 

selektiv granskning med poängfunktioner ska implementeras i KSP är det då nödvändigt 

att laborera med KAPPA, TAU och LAMBDA eller räcker det att studera variablerna 

RPB_20 och Kostnad?  

Tidsramen för denna studie gjorde det nödvändigt att förenkla de i praktiken rådande 

förhållandena och således är datamaterialet från undersökningen KSP till viss del 

tillrättalagt. Det går inte att dra några generella slutsatser från de resultat som tagits 

fram i denna studie, eftersom dessa baseras på en tillämpning. Av denna anledning vore 

det intressant att applicera resultaten både på datamaterial från andra 

företagsundersökningar, men också på ett komplett datamaterial från KSP, för att se om 

dessa resultat antyder detsamma. Om resultaten kan upprepas för andra datamaterial 

stöder det resultaten i denna studie. 

För att återgå till att diskutera betydelsen av parametern LAMBDA finns det åtminstone 

två intressanta frågeställningar att gå vidare med: 

 KSP består totalt av 25 stycken mätvariabler och för denna undersökning verkar 

parametern LAMBDA vara av underordnad betydelse, men gäller detta resultat 

även för undersökningar innehållande betydligt fler mätvariabler? Det kan 

argumenteras att LAMBDA = 20 är mer ”konservativ” än exempelvis 

summafunktionen, det vill säga att betydande avvikelser inte löper samma risk 

att slinka igenom då LAMBDA = 20. 

 Finns det situationer där olika värden på LAMBDA i de olika aggregeringsstegen 

till primärobjektsnivå skulle vara att föredra? I undersökningar där 

sekundärobjekt förekommer skulle denna frågeställning kunna bli mer aktuell. 

Om olika värden ska användas vore det intressant att se om det går att finna 

meningsfulla defaultvärden för dessa, så att omfattningen av arbetet i LABBET 

kan reduceras. 

Då resultaten i denna studie antyder att vilka värden som sätts på parametrarna KAPPA, 

TAU och LAMBDA inte har någon större påverkan i den slutliga modellen har det inte 

prioriterats att försöka finna de optimala parameterinställningarna för KSP. Om de 

nämnda parametrarna skulle tillåtas anta andra värden än vad som varit aktuellt här och 

vid analys av datamaterial från andra undersökningar skulle detta antagligen vara en 

mycket viktig fråga att besvara. I denna studie ges istället en illustration av hur de 

optimala parameterinställningarna skulle kunna sökas fram i en faktisk 

implementeringssituation (se Tabell 9). Selektiv granskning med poängfunktioner har 

redan införts i några undersökningar på SCB och kommer att införas i ännu fler 

framöver, det vore då intressant att utreda om de inställningar på KAPPA, TAU och 

LAMBDA som anses vara de optimala för en undersökning också är det för andra 
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undersökningar. Metoden är ännu inte implementerad i KSP, men ska så bli under år 

2010. Följande frågeställningar har dykt upp under studiens gång och föreslås för vidare 

utredning, dessa skulle med fördel kunna utredas dels i samband med implementeringen 

och dels i en utvärdering av implementeringsomgången i KSP: 

 När det efter arbetet i LABBET kvarstår säg fem eller tio lämpliga kombinationer 

av parameterinställningar att välja bland förelås att undersöka om samma 

arbetsställen kräver manuell utredning enligt SELEKT med de olika 

kombinationerna av parameterinställningar. 

 Vilka misstänkta fel i KSP behöver utredas manuellt enligt SELEKT? Är det 

någon/några typer av fel som med SELEKT inte behöver utredas i lika stor 

utsträckning som enligt den traditionella granskningen? 

Som tidigare nämnts har antalet värden som KAPPA, TAU och LAMBDA tillåtits anta 

reglerats. Initiala försök indikerade dock att andra värden, än de för studien utvalda, kan 

ge resultat som skiljer sig från de som påvisas här. Det finns exempelvis en misstanke 

om att andra resultat kan uppnås om KAPPA tillåts anta värdet noll och just detta 

specifika exempel skulle kunna utredas närmare. Att så inte gjordes inom ramen för 

denna studie beror dels på tidsbegränsningen och dels på komplexiteten som detta 

skulle ha medfört. Det går dessutom inte att utvärdera KAPPA = 0 i dagsläget eftersom 

ingen undersökning på SCB misstänker alla inkomna datavärden. Om det finns intresse 

att undersöka parametern KAPPA närmare skulle detta istället kunna utföras på ett 

simulerat datamaterial. 

I avsnitt 4.2.3 beskrivs hur predikterade värden har skapats i denna studie. Predikterade 

värden kan skapas på flera olika sätt och i en framtida implementeringssituation i 

undersökningen KSP borde dessa antagligen skapas på ett annat sätt än vad som har 

gjorts här. Detta kan motiveras med följande resonemang. Undersökningen har löpt 

under många år och majoriteten av de utvalda arbetsställena ingår i urvalet under lång 

tid. Detta gör att det finns mycket data tillgängligt, i många fall finns det till och med en 

flerårig tidsserie av data att tillgå och detta skulle kunna utnyttjas i skapandet av 

predikterade värden. Det predikterade värdet skulle kunna utgöras av medelvärdet av ett 

antal av de tidigare inkomna uppgifterna avseende samma variabelvärde och objekt. 

Dessutom skulle avvikelsen mellan det inkomna ogranskade datavärdet och det 

predikterade värdet kunna relateras till arbetsställets egna variation (baserat på 

tidsseriedata avseende det specifika objektet). Det predikterade värdet för ett arbetsställe 

som undersöks varje månad borde kanske utgöras av föregående månads inkomna 

datavärde om ett sådant finns att tillgå?  

Predikterade värden för de arbetsställen som saknar ett tidigare inkommet granskat 

datavärde har i denna studie skapats genom förfarandet som beskrivs i punkt b) i avsnitt 

4.2.3. Värdet på mätvariabeln Totalt antal anställda har i detta fall jämförts med det 

aktuella datavärdet för antalet anställda på arbetsstället i FDB. När implementering av 

selektiv granskning med poängfunktioner sker i KSP borde förmodligen antalet 

anställda på arbetsstället enligt FDB vid urvalstillfället användas istället. Detta för att i 

slutändan få bättre förändringstal och parameterskattningar.  
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8 Slutsats 

I denna studie har samband mellan variabeln RPB_20 och KAPPA, TAU och LAMBDA 

samt variabeln Kostnad undersökts. Att Kostnad är en mycket viktig variabel var känt 

redan från början och studien både bekräftar och förstärker detta. Den logistiska 

regressionsmodell som användes ger en bra anpassning till datamaterialet, dock 

indikerar resultaten att funktionen för Kostnad borde ha haft en mer central roll i 

modellbyggnadsprocessen. De erhållna studieresultaten är inte allmängiltiga, men 

kommer ändock att kunna utgöra viktigt underlag både vid utveckling av LABBET och i 

framtida implementeringssituationer av SELEKT. Resultaten visar att en modell utan 

KAPPA, TAU och LAMBDA fungerar för datamaterialet som användes och förmodligen 

också för undersökningen Kortperiodisk Sysselsättningsstatistik. Detta innebär att valet 

av värden på dessa parametrar har marginell betydelse och således kan defaultvärden 

användas. 
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Appendix 1 

Här visas blanketten KSP_Lång i sin helhet, denna har legat till grund för 

datamaterialet i den här studien. 

 

 
Figur A1. 1. KSP_Lång, den blankettvariant som ligger till grund för de data som använts i denna studie, sid 1/2. 

  



 

 

 

 

 

 
Figur A1. 2. KSP_Lång, den blankettvariant som ligger till grund för de data som använts i denna studie, sid 2/2. 

 

  



 

 

 

 

 

Appendix 2 

Tabell A2.1 visar samtliga felkoder och traditionella granskningskontroller i 

undersökningen KSP. 

 

Tabell A2. 1. Förteckning över samtliga felkoder och traditionella granskningskontroller i undersökningen KSP. 

Felkod Granskningskontroll och klartext 

01 Detta är ett aktiebolag, det ska inte ha företagare 

02 Detta är ett HB/KB, det ska ha företagare 

03 
Angivet antal företagare stämmer inte överens med summan angiven i 

totalrutan 

04 Tillsvidareanställda saknas 

08 Arbetsstället saknar anställda 

09 Totala antalet anställda skiljer sig jämfört med AnstAE 

10 
Angivet antal anställda stämmer inte överens med summan angiven i 

totalrutan 

11 Totala frånvaron för män överstiger antalet anställda män 

12 Totala frånvaron för kvinnor överstiger antalet anställda kvinnor 

13 
Sjukfrånvaron överstiger 30 % av antal tillsvidareanställda och antal 

tillsvidareanställda överstiger 20 stycken 

14 
Angivet antal frånvarande stämmer inte överens med summan angiven 

i totalrutan 

15 Sjukfrånvaro saknas, antal tillsvidareanställda överstiger 150 stycken 

16 
Angivet antal nyanställda stämmer inte överens med summan angiven 

i totalrutan 

17 
Angivet antal avgångna stämmer inte överens med summan angiven i 

totalrutan 

18 Antalet nyanställda är fler än 6 och mer än 25 % av antalet anställda 

19 Antalet avgångna är fler än 6 och mer än 25 % av antalet anställda 

20 
Personalomsättning saknas och antalet tillsvidareanställda är fler än 

200 

34 
Inga sjuka angivna i KS-delen när det finns sjukaviseringsperiod på 

detta datum 

36 
Sjuka är angivna i KS-delen, men inga personnummer är angivna på 

RFV:n  

70 Dubblett finns 

88 
Ett eller flera värden var oläsliga vid skanningen och har angivits som 

8888 



 

 

 

 

 

Appendix 3 

I Tabell A3.1 redovisas framställda processdata avseende hur omfattande 

produktionsgranskningen är i undersökningen KSP med avseende på hur många 

objekt som kräver manuell hantering och hur många felkoder som slår till varje 

kvartal. Tabellinnehållet omfattar mätperioden kvartal 1 år 2007 till och med  

kvartal 3 år 2009. 

 

Tabell A3. 1. Processdata avseende hur många objekt som felsignalerats och hur många 

felkoder som slagit till per kvartal i undersökningen KSP avseende mätperioden kvartal 1 år 

2007 till och med kvartal 3 år 2009. 

Mätperiod 
Antal felsignalerade 

objekt 

Antal felkoder som 

slagit till 

Kvartal 1, 2007 2700 4387 

Kvartal 2, 2007 3034 4956 

Kvartal 3, 2007 2692 4181 

Kvartal 4, 2007 2588 4282 

Kvartal 1, 2008 2209 3597 

Kvartal 2, 2008 2549 4002 

Kvartal 3, 2008 2488 4028 

Kvartal 4, 2008 2548 3378 

Kvartal 1, 2009 2238 2942 

Kvartal 2, 2009 2640 3450 

Kvartal 3, 2009 2260 2866 

 

I genomsnitt felsignalerades cirka 2 500 objekt varje kvartal i KSP under den nämnda 

mätperioden, varav samtliga krävde manuell hantering. Varje felsignalerat objekt har 

en eller flera felkoder. Antalet felkoder som slog till per kvartal under samma period 

uppgick i genomsnitt till ungefär 3 800 stycken. 

  



 

 

 

 

 

Tabell A3.2 åskådliggör hur frekvent förekommande respektive felkod (traditionell 

granskningskontroll) är i undersökningen KSP. Tabellinnehållet omfattar 

mätperioden kvartal 1 år 2007 till och med kvartal 3 år 2009. 

 

Tabell A3. 2. Processdata över hur frekvent förekommande de olika 

felkoderna i undersökningen KSP är. Processdata som ligger till 

grund för tabelluppgifterna avser mätperioden kvartal 1 år 2007 till 

och med kvartal 3 år 2009. 

Felkod Antal 

01 169 

02 725 

03 392 

04 8 505 

08 5 196 

09 6 908 

10 7 202 

11 1 350 

12 944 

13 317 

14 2 876 

15 2 389 

16 781 

17 870 

18 550 

19 540 

20 1 958 

70 5 

88 392 

 


