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14 Innledning

Et statistisk sentralbyra ma se pa sitt datainnsarnlingsprogram som

en del av sin generelle malsetting. For a gi en oversikt over hvilke data

som b0r samles inn av de sentrale statistikkorganer, er det n0dvendig a

starte med a dr0fte behovene for informasjon. Innlegget tar derfor opp

sp0rsmalet om hvilke data som b0r samles inn fra en noksa generell syns-

vinkel. Dr0ftingen er likevel begrenset til data som b0r samles inn av et

statistisk sentralbyra direkte eller fra et annet organ som allerede bar

registrert vedkommende data for et annet formal.

Vi vil peke pa forskjellige faktorer som b0r vare vedbestemmende

i byraenes valg av data som skal innsamles. En del av disse faktorer kan

vaere problematiske a ta hensyn til, men vi b0r likevel vasre merksam pa at

de eksisterer og gradvis s0ke a trekke de inn i analysen.

2. Behovet for statistisk informasjon

Det er naturlig a starte med behovene for statistisk informasjon

som datainnsamlingen skal bidra til a tilfredsstille. Behov for informa-

sjon oppstar fordi vi til stadighet star overfor konkrete situasjoner som

krever at vi tar beslutninger eller standpunkter. Skal beslutningene bli

best mulig - i de aller fleste situasjoner har vi preferanser med hensyn

til resultatet av beslutningen - ma vi s0ke innsikt i og forstaelse av de

forhold som kan tenkes a vaere av betydning. Det oppstar derved behov for

informasjon. Myndighetenes valg av tiltak for a mestre en konjunkturkrise

kan vaere et eksempel pa en situasjon som skaper behov for informasjon.

Behovene for informasjon kan ogsa oppsta ved oppbygging av bered-

skap for a 10se framtidige beslutningssituasjoner. Utdanning, generell

forskning og modellutvikling kan vare eksempler pa slik beredskapsopp-

bygging som skaper informasjonsbehov.

Beslutningssituasjonene inntreffer bade for enkeltpersoner som

ma ta et valg for seg selv, sin familie eller virksomhet, og for royndig-

heter som ma fatte en beslutning som vedr0rer hele eller st0rre deler av

samfunnet. Vi kan skille mellom to typer av informasjon. En type er

informasjon om hvordan de tiltak forskjellige beslutninger f0rer til virker

i forskjellige situasjoner. En numerisk modell kan vsre slik informasjon.

En annen type er informasjon om den konkrete situasjon beslutningen skal

fattes i. Verclien pa eksogene variable i en numerisk modell kan tjene

som eksempel pa denne type informasjon. Informasjon om hvordan gjennom-

f0ring av beslutninger virker, er spesielt viktig nar vi vil sette igang



nye eller endre pa gamle prosesser. Situasjonsinformasjon alene er ssrlig

aktuelt for kontroll av 10pende prosesser.

Begge typer av informasjon kan vaere statistisk eller ikke-statistisk.

Med statistisk informasjon mener vi her tallmessig informasjon hvor enkelt-

tall bygger pi. observasjoner av et sett av enheter, som vi mener det er hen-

siktsmessig a tenke oss samfunnet sammensatt av. De viktigste kJasser av

enheter er personer, virksomheter, objekter og arielle enheter. I det

f01gende begrenser vi oss til a dr0fte slik statistisk informasjon.

Behov for statistisk informasjon finnes pa alle omrader. Den f0rste

oppgave med sikte pa rasjonell statistikktjeneste vil vasre a fa registrert

alle statistikkbrukere eller alle grupper av slike brukere„ I praksis ma

vi nok n0ye oss med det siste.

Nlr listen av brukergrupper er etablert, vil den neste oppgave bli

a unders0ke hvilke statistiske tjenester hver gruppe bar behov for. Her

er det rimelig at statistikerne tar i brUk sine metoder i en markedsunder-

s0kelse blant brukerne. I noen grupper - sarlig grupper av offentlige

brukere - kan det bli n0dvendig a sette fram konkrete forslag i flere

alternativer for a fa utpekt det som er mest 0nskelig. Malet ma vaere a

fa spesifisert ett sett av statistikktjenester for hver brukergruppe, slik

at vi kan anta at gruppens statistikkbehov - dersom den fikk disse

tjenestene - hadde en rimelig behovsdekning.

Den tredje og vanskeligste oppgave vil vsre a fa et mal pa de

spesifiserte statistikktjenesters verdi. Ettersom vi ikke har noen

vanlig markedssituasjon for mange av de statistiske informasjonstjenester,

har vi heller ikke markedspriser for alle tjenester. Vi har her et

problem som er analogt med problemer flere andre offentlige organer har

nar de skal verdsette alternative utbyggingsbehov. Dessverre er det fare

for at statistikernes verdsettingsproblemer er enna vanskeligere enn bade

helsemyndighetenes og samferdselsmyndighetenes verdsettingsproblemer.

Vi kan ikke regne med a finne en perfekt 10sning pa verdsettings-

problemet, Likevel vil tilnsrmede 10sninger hjelpe oss et stykke pa veg

i vurderingen av hvilke statistiske tjenester som b0r ytes, og hvilke

data som b0r samles inn.

La oss anta at det er utarbeidd et langtidsprogram for samfunnet

for de kommende ar, og at det for hver periode viser hvor meget for-

skjellige levende sektorer antas a bidra med til og hvor meget de mot-

takende grupper forbruker av nasjonalproduktet. Vi forutsetter at var

liste over statistikkbrukere er avgrenset slik at den korresponderer med



listen over de sektorer som langtidsprogrammet er bygd opp pa. En mate

a verdsette de statistiske tjenester til en brukergruppe pa, er a anta

at informasjonen samfunnsmessig er proporsjonal med verdien som gruppen

produserer eller forvalter. Dersom vi aksepterer dette som et tilnasrmet

prinsipp, bar vi en indikator pa statistikktjerestens relative verdier.

Med sikte pa a utvikle et statistikkprogram er dette tilstrekkelig under

de betingelser vi skal studere.

Vi kan fastsla at det er tre problemer som krever 10sning dersom

vi skal kunne knytte behov for statistikktjenester til rasjonell statistikk-

produksjon. Problemene er:

1. Identifisering av statistikkbrukergruppene

2. Spesifikasjon av gruppenes behov for framtidige statistikktjenester

3. Samfunnsmessig verdsetting av statistikktjenester til de enkelte
grupper

3. Statistikkproduksjonen

Har en funnet verdiindikatoren pa de enkelte statistikktjenester,

synes mange a tro at dersom en anslar kostnadene ved a produsere hver

enkelt av de samme statistikktjenester, kan en nytte vanlig cost-benefit

analyse for a utvikle et vel fundert statistisk produksjonsprogram

inklusive et statistisk innsamlingsprogram.

I et arkivstatistisk system vil forholdet vaere mer komplisert.

Et arkivstatistisk system kan oppfattes som et sett av vertikalt integrerte

produksjonsledd hvor vi i f0rste ledd gjennom datainnsamling produserer

en type av varige produksjonsfaktorer - datakapital - for annet ledd som

i sin tur ved statistiske beregninger produserer en annen type av varige

produksjonsfaktorer - statistikkapital - for siste ledd som produserer

statistikktjenester ved kopiering, mangfoldiggj0ring og spredning av

statistiske beregningsresultater til brukerne. De samme komponenter i

statistikkapitalen, f.eks. importstatistikk, produksjonsstatistikk, eksport-

statistikk, investeringsstatistikk og forbruksstatistikk kan i tjenester

til enkelte brukergrupper innga hver for seg, mens de samme statistikker

kan innga i kombinasjoner i tjenester for andre. Det er derfor ikke noen

entydig saminenheng mellom statistikkproduktene pa den ene side og

statistikkbehov og statistikktjensster pa den annen. Tilsvarende vil f.eks.

data fra folketelling og fra skattestatistikk bade innga hver for seg i

Folketellingsstatistikk og Skattestatistikk, og kombinert i sosio-0konomisk

statistikk. Det er derfor heller ikke noen enkel sammenheng fra



innsamlingsaktiviteter til statistikkprodukter. Det kan ga lang tid

mellom en datainvestering og den siste avkastning i form av en statistikk-

tjeneste som produseres med utgangspunkt i vedkommende data, og det gj0r

at en innsamlingsaktivitet som planlegges utf0rt i innevarende periode ofte

ma vurderes i forhold til mulige anvendelser i fjern framtid. Det mest

typiske eksempel vi bar er vel de store investeringer som gj0res med ut-

gangspunkt i vare personregistre med begfiinnelse i at i framtiden vil

livshistoriene fa stor analytisk verdi.

Disse egenskaper ved det arkivstatistiske system gj0r at allo-

kering av produksjonskostnadene til de endelige resultatet1 - statistikk-

tjenestene - er en mer komplisert prosess enn dllokering etter cost-

fenefit rater.

Vi kan imidlertid beskrive det statistiske systemet ved en program-

meringsmodell bygd pa tidligere produksjonserfaringer og kostnadsstrukturer.

Med utgangspunkt i de relative verdikoeffisienter for de enkelte statistikk-

tjenester, budsjetter som er underlagt i det minste vekstrestriksjoner

og natidssituasjonen for data- og statistikkapital, kan vi ved hjelp av

modellen utvikle begrunnet handlingsprogram for et statistisk sentralbyra.

I Norge foregar denne programmering av virksomheten fore!0pig

etter mer intuitive meteder, men resulterer i formelt den samme type av

malspesifikasjoner som en mer fullstendig formulert programmeringsmodell

ville gi. Fordi vi hittil ikke bar nyttet verdikoeffisienter scm gjen-

speiler den relative samfunnsmessige verdi av de statistikktjenester vi

sikter mot a yte, fordi vi ikke bar kartlagt hvordan disse fordeler seg

pa vare forskjellige statistikkprodukter og fordi vi ikke vet hvor gode

vare intuitive programmeringsmetoder ellers er, kan vi bare hape pi at

det handlingsprogram vi bar er tilnarmet optimalt.

Programmering av statistikkproduksjonen reiser saledes i tillegg

til identifisering av statistikkbehov og verdsetting av statistikktjenester

f01gende problemer:

1. Klarlegging av sammenhengen mellom de statistikktjenester

brukerne ettersp0r og de statistikkprodukter et byr-a produserer.

2. Klarlegging av sammenhengen mellom mulige statistikkprodukter

og resultatene av forskjellige statistikkinnsamlinger.

3. Klarlegge kostnadsstrukturen ved forskjellige datainnsamlings-

og statistikkberegningsaktiviteter.



M-. Datainnsamling

Statistikkproduksjonens program vil ogsa omfatte datainnsamling

pa de forskjellige felter. Programmeringen forutsetter i virkeligheten

at alle alternative datainnsamlingsformer er kartlagt og kostnadsvurdert.

Statistisk situasjonsinformasjon vil ofte gi uttrykk for str0m-

ninger gjennom en periode eller beholdrlinger pa bestemte tidspurkt. Det

n0dvendige datagrunnlag kan registreres enten ved en 10pende observasjon

av begivenheter eller ved periodiske observasjoner av tilstander. Obser-

vasjon av den eakelte persons flyttinger foretas i vare land ved 10pende

observasjon, rnens observasjon av persohenes yrkesmobilitet bare skjer

ved periodisk observasjon av yrket.

Den 10pende observasjon er kostbar og setter sirlig strenge krav

til identifikasjon av observasjonsabjektet, datering av observasjonstids-

punktet og etterf01gende matching av observasjonsmaterialet. Pa den annen

side gir den maksimal inforrnasjon om hva som har foregatt i en periode

og hvordan tilstanden har framkommet, f.eks. gjennom belysning av de

sakalte bruttostr0mninger. Den periodiske observasjon er enklere og

rimeligere, men gir ogsa mindre informasjon om hva som har foregatt,

ofte bare i form av nettoendringer.

Utbygging av det arkivstatistiske system med dets register tar

nettopp sikte pa a legge forholdene til rette for 10pende observasjon

med minimum kostnader for identifikasjon av observasjonsobjektene bade

ved a oppmuntre andre organer til a gj0re bruk av registrene slik at vi

fra disse kan fa vel identifiserte data indirekte, og for direkte statistisk

innsamling.

Som antydet ovenfor har vi datatilf0rsel gjennom to kanaler,

direkte tilf0rsel fra de enkelte objekter som observeres og tilf0rsel fra

andre organer som for eget formal har foretatt observasjoner av objektene.

En tilf0rsel fra et administrativt organ vil vanligvis veere fra en 10pende

observasjon av begivenheter, fordi den administrative myndighetsut0velse

krever rask og individuell informasjon om objektene. Ved direkte

statistisk observasjon ma vi ofte n0ye oss med a observere situasjoner,

fordi statistisk bruk alene ikke anses a forsvare kostnadene ved 10pende

registrering.

Pa enkelte felter - her er igjen de 10pende befolkningsdata det

klassiske eksempel - har statistikkprodusentene hovedsaklig bygd pa

registreringer med annet primasrt formal enn statistikkproduksjon. Tid-

ligere oppfylte vanligvis ikke slike registreringer foretatt av andre



organer verken statistikernes ]<rav til begrepsmessig innhold eller stan-

dardisert utforming. Det var rimeligere a planlegge og gjennomf0re en

direkte statistisk observasjon av objektene, til tross for at det innebar

dublisering av observasjoner som var gjort av andre.

Elektronisk databehandling og medf01gende utvikling av informasjons-

systemer er na i ferd med a endre dette forhold. Allerede i dag er situa-

sjonen at en betydelig del av det datagrunnlag et statistisk byra bar behov

for kan tilf0res fra andre registrerende organer, fordi disse gj0r bruk av

felles registre og bar standardisert sin registrering som f01ge av EDB.

Den direkte innsamlihg kan forega enten postalt eller gjennom

personlig kontakt med dbservasjonsobjektene eller de personer som er

ansvarlige for objektene. Etter som dette sp0rsmal vil bli dr0ftet inn-

gaende i de kommende dager, skal vi ikke her ga neermere inn pa denne siden

av datairinsamlingefu Utviklingen synes som nevnt a peke i retning av at

en stadig st0rre del av de tradisjonelle data vil bli observert og registrert

av andre organer pa en slik mate at de kan tilf0res de statistiske byraer

for statistisk utnytting. Det er imidlertid rimelig at den vekt som etter

hvert blir lagt pa velferdssp0rsmal i vid betydning i mye st0rre utstrek-

ning enn hittil vil kreve data om observasjonsobjektenes holdninger og

vurderinger. Dette representerer - i et hvert fall i 1970-arene - forhold

som ikke vil bli gjenstand for administrative registreringer. Det vil

derfor bli et omrade som vil fa voksende betydning for direkte innsamling.

Her vil vi matte bruke mer tid pa a utrede sp0rsmalet om hva en holdning

er nar den overhode eksisterer hos et objekt og hvordan den kan observeres.

0nskeligheten av en sterkere presisering av hva det er vi 0nsker a observere

og hvordan muligheten for feilobservasjon i kontakten med objekten kan

reduseres, er for0vrig stor ogsa pa de mer tradisjonelle omrader.

Det siste aspekt ved datainnsamling vi skal peke pa, er fullstendig

observasjon og observasjon av utvalg. For direkte observasjon gir utvalgs-

observasjon en mulighet for a tilpasse seg aktualitet, statistisk presisjon

og kostnader pa en meget effektiv mate. Vi ma anta at de statistiske

sentralbyraer har hatt tilb0yelighet til a overvurdere betydningen av

statistisk presisjon, og derfor har valgt fullstendig observasjon i mange

innsalnlingssituasjoner hvor utvalgsobservas j on sannsynligvis har vasrt et

riktigere alternativ. Etter hvert som kravene til samfunnsmessig styring

0ker, vil overvakingsbehovet vokse, dvs. behov for hurtig statistisk

informasjon om relativt grove indikatorer som ogsa vil understreke behovene

for hurtig statistikk.



Nar det gj elder indirekte datatilf0rsel er observasjonskostnadene

allerede dekket, og valget mellom fullstendig og utvalgsmessig overf0ring

av data vil i de fleste tilfelle matte ga i favaer av fullstendig registrering

med de fordeler dette innebsrer. Dette henger ogsa sammen med den far-

ventede betydning longitudinelle studier antas a fa for a belyse virkninger

av visse beslutninger , og som ofte kan stille krav som ikke vil kunne til-"

fredsstilles ved data innhentet pa utvalgsbasis.

Vi kan d erf or tenke oss at data soih skal ihnga i statist ikktjenes-

ter som belyser virkninger av beslutningstiltak i stor utstrekning ma inn-

hentes gjennom fullstendige tellinger, mens data som skal nyttes fortrinns-

vis til a beskrive situasjoner, i mange tilfelle med fordel kan innhentes

fra utvalg, saerlig nar kravet om hurtige resultater er markert.

Den del av statistikkproduksjonen som vi kaller datainnsamling,

gir bl.a. grunnlag for dr0fting av egenskaper og kostnader ved:

1. Direkte og indirekte datatilf0rsel

2. Observasjon av objektene ved postal og personlig kontakt

3. Presisering av operative definisjoner og muligheten for
reduksjon av observasjonsfeil

4. Fullstendig og utvalgsmessig observasjon

5t Sammenfatriing

En oversikt over de typer av data som det vil vare behov for a

samle inn i framtiden, krever at vi tar utgangspunkt i presiserte behov

for informasjon og drafter hvordan disse pa best mulig mate kan tilfreds-

stilles bl.a. gjennom statistikkproduksjon. Dette forutsetter bl.a. at

vi bar en indikator pa den samfunnsrnessige verdi av de forskjellige data-

tjenester det er behov for. I et arkivstatistisk system ma vi for a

kunne trekke de innsamlingsmessige konsekvenser av behovene ta med i be-

traktningen at samme datamasse kan tjene mange parallelle statist ikk-

beregninger, at resultatene kan innga i forskjellige sammensetninger i

statist ikktjenester som ytes. Videre ma vi vffire i stand til a ansla

kostnadene ved de innsamlings- og bearbeidingsaktiviteter det kan velges

mellom.

F0rst nar disse krav oppfylles, kan vi trekke opp et handlings-

program som gir uttrykk for hvilke typer av data vi vil samle inn og

pa hvilken mate.



Tabell 1: Totalt innsamlingsvolum fordelt etter omrade. Proserit'

Omrade 1969 1974

01 Befolkning og helseforhold 6,23 8,06

02 Arbeidsmarked 4,44 4,53

11 Nasjonal- og utenriksregnskap 0,59 0,74

12 Utenrikshandel 20,98 21,50

21 Jordbruk, skogbruk, jakt 1,96 1,98

23 Bergverk, industri, bygg og anlegg ... 8,24 8,48

24 Innenlandsk handel 0,39 0,36

25 Samferdsel , 3,11 3,00

29 Andre naringer - 2,36

31 Offentlige finanser 25,84 23,88

32 Penger og kreditt 0,43 0,82

33 Priser 3,15 3,37

34 L0nninger 5,95 1,96

35 Inntekt og formue 2,73 3,15

36 Forbruk og sparing - 0,18

41 Sosiale for hold 1,69 1,78

42 Rettsforhold ., 1,50 1,44

43 Undervisning 0,62 2,04

44 Valg 0,93

72 Personregistrering 6,98 6,63

73 Bedrifts- og foretaksregister 3,39 3,23

74 Andre unders0kelser „ 0,85 0,56

I alt 100,00 100,00

Endring fra 1969 til 1974 100,00 106,93

x) Tallene bygger pa materiale pa Byraets arbeidsprogram,



x)
Tabell 2: Direkte innsamlingsvolum fordelt etter omrade. Present '

Omrade 1969 1974

01 Befolkning, helseforhold - 1,56

21 Jordbruk, skogbruk ...4.... 4. 6,46 6,62

23 tnd'ustri num. ,.....i 27,32 28,14

24 Inneiilandsk handel » 1,23 1,20

25 Samferdsel »-..»...; 10,31 9,95

29 Andre naeringer - 7,82

32. Penger og kreditt ...< 1,45 2,70

33 Priser •.. 10,42 11,20

34 L0nninger 19,73 6,51

35 Inntekt og formue .... 9,04 10,43

36 Forbruk og sparing - 0,52

73 Bedrifts- og foretaksregister 11,20 10,74

74 Andre unders0kelser ••• 2,79 2,61

I alt 100 ,00 100,00

Endring fra 1969 til 1974 100,00 106,97

Direkte inns, i pst. av total inns. .-. -30,19 30,20

x) Som direkte innsamlede data er her bare tatt med data som ute-
lukkende samles inn for statistisk bruk.


