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1. Innf0ring

1.1. Statistiske estimater og

kvalitetsbegrepet

Statistikkproduksjonen tar sikte pa a

tilfredsstille statistikk-konsumentenes be-
hov for informasjon om masser. Dette

krever registrering og behandling av da-

ta vedr0rende telleenhetene i massene.

Hvilke data som skal registreres og be-

handles b0r i prinsippet bestemmes av

o

1 Artikkelen bygger p4 et innlegg under en
Konferanse om Statistisk kvalitetskontroll i
Stockholm den 12 juni 1961 arrangert av Kungl.
Statistiska Centralbyran. (Se sid. 423).

de former for resonnementer eller mo-
deller statistikk-konsumentene arbeider
med.

I teoretiske resonnementer vil en ar-
beide med et sterkt forenklet og ideali-
sert bilde av den reelle situasjon eller
utvikling som skal forklares. Del finnes
neppe noe reelt malbart motstykke til
de teoretiske st0rrelser som inng&r i re-
sonnementet. Statistikerens f0rste opp-
gave ma derfor vsere a utarbeide enty-
dige definisjoner av malbare st0rrelser,
dvs. st0rrelser som er operasjonelt defi-
nert. Her kommer statistikkproduksjo-
nens f0rste og kanskje vanskeligste kva-
litetsproblem inn, nemlig sp0rsmalet om
hvor stor relevans det er mellom de teo-
retiske st0rrelser som inngar i vare re-
sonnementer og de operasjonelt det'i-
nerte st0rrelser vi fors0ker a male.

Som alle statistikere vet er det imid-
lertid meget vanskelig a gjennomf0re en
operasjonelt definert maling, og det f0-
rer til at maleresultatet i praksis ofte vil
kunne avvike fra den verdi vi ville opp-
nadd om malingen hadde V£ertutf0rt n0y-
aktig etter definisjonen. Vi vil saledes fa
som resultat av statistikkproduksjonen et
sett av estimater, og det kvalitetsbegrep
vi skal dr0fte i det f01gende vil knytte seg
til sp0rsmalet om i hvilken utstrekning
disse estimater avviker fra den »sanne»
verdi av det som 0nskes malt. Vi vil si
at et estimat som avviker lite fra esti-
manden bar en h0yere kvalitet enn et
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annet estimat som avviker mer fra sam-
me estiniand. Ettersom vi ikke kjenner
estimandens verdi, ma saledes ogsa kva-
liteten estimeres. (1)

1.2. Kvalitetskontroll og granskning av
statistiske primasroppgaver

Nar de statistiske resultater er estima-
ter, dvs. beheftet med feilkomponenter,
er det 0nskelig a kontrollere i selve pro-
duksjonsprosessen at feilenes samlede
virkning ikke overstiger visse grenser
og til slutt a finne et mal for hvilke kva-
litative egenskaper de ferdige estimator
bar. En ma altsa vajre klar over at det
her ikke er de enkelte enheter konsu-
mentene skal bruke, men aggregater av
verdiene knyttet til de enkelte enheter.

I statistikkproduksjonen har en bevisst
fors0kt a fremme kvaliteten av estima-
tene ved a legge inn en egen operasjon,
granskningen, hvis hensikt det er a pa-
vise og korrigere fell som er knyttet til
registreringen av data for enkeltenheter
og andre forutgaende operasjoner. Hva
en i statistikkproduksjonen imidlertid
ikke alltid har halt klart for seg er at
det ikke er de enkelte individuelle feil
det prinsipielt gjelder a pavise og korri-
gere, men at det er den samlede virk-
ning av feilene i de forskjellige tabelle-
ringer en b0r holde under kontroll. Dess-
verre viser det seg a vaere vanskelig a
forutsi alle tabelleringer, og av denne
grunn hefter granskningen seg fortsatt i
en viss grad med kontroll av enheter.

1.3. Feilkilder i statistikkproduksjonen
og ressursallokering

Skjematisk kan statistikkproduksjonen
tenkes a besta av en rekke operasjoner,
og en kan si at liver operasjon represen-

terer en latent feilkilde. Konsumentene
er hovedsakelig interessert i n0yaktig-
heten av det endelige estimat; for sta-
tistikeren er det imidlertid et sp0rsmal
om hvordan ressursene skal allokeres til
de forskjellige operasjoner med sikte pa
a redusere den endelige feilkomponent
mest mulig. Under visse forutsetninger
kan vi stille opp allokeringsregler hvor
det tas hensyn til st0rrelsesordenen av
det sannsynlige bidrag til feilkomponen-
ten fra den enkelte operasjon. Hittil har
det ofte vsert vanlig a se pa liver opera-
sjon partielt og legge opp en kvalitets-
kontroll for de enkelte operasjoner med
sikte pa a holde feilkomponentene for
den enkelte operasjon innenfor visse
grenser. Dette kan selvsagt f0re til en
urasjonell bruk av ressursene dersom " j
malsettingen er maksimal effekt av kva-
litetskontrollopplegget. (2)

1.4. Kvalitetsverdi og kvalitetskostnad

Det er etter min oppfatning viktig at
0konomisynspunktet kommer skarpt
fram, dvs. at en alltid ser verdien av
kvalitetsfremmende tiltak i relasjon til
de kostnader de paf0rer produksjonen.
Sp0rsmalet om verdsetting av statistikk-
produksjonen blir her et sentralt punkt.
Forenklet kan vi kanskje tenke oss pro-
blemet illustrert pa f01gende mate etter
forenklet desisjonsteori-m0nster:

La oss anta at det er omsetningsmulig-
heter for et bestemt antall produktenHe-
ter pr. tidsenhet og utbygning av indu-
strigrenen krever statistisk informasjon
om industriens struktur. Bade for stor og
for liten kapasitet f0rer til inntektstap,
og mest mulig n0yaktig informasjon er
0nskelig. Pa den annen side 0ker gransk-
ningskostnadene med de krav som stil-
les til n0yaktighet, og de forskjellige
granskningsalternativer er saledes for-
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bundet med bestemte kostnader. En har
valget f. eks. mellom hvor stor del av
massen som skal underkastes ideell
granskning og denned hvor stor del som
skal underkastes vanlig kontroll, hvor
mange av de forkastede verdier skal ob-
serveres pa ny og hvor mange skal auto-
matisk korrigeres. Det er rimelig a velge
det granskningsopplegg hvis forventede
marginalkostnad er lik forventet margi-
nalverdi av det tap det tilh0rende kva-
litetsniva paf0rer konsumenten.

2. Granskningsprinsipper

2.1. Granskning, kontroll og korreksjon

Granskningen skiller seg noe fra den
statistiske kvalitetskontroll, men gransk-
ningsmetodikken kan trolig ha stor nytte
av den teorioppbygning som den indu-
strielle type av kvalitctskontrollen byg-
ger pa.

Kvalitetskontrollens problemstilling er
hvordan en mest 0konomisk skal kon-
trollere de to feiltyper under klassifika-
sjon av grupper av enheter. I gransk-
ningen er problemet et annet. Gransk-
ningen slik jeg mener det er korrekt a
gjennomf0re den, bygger pa etablering
av kontrollkriterier ved hjelp av et ide-
elt gransket basisutvalg, testing av ba-
sisutvalget mot enkeltenheter og sub-
masser som representerer hypoteser, og
eventuell korreksjon av enhetene som
ikke tilfredsstiller kontrollen.

En kan selvsagt igjen reise sp0rsmalet
om hvorfor hver enkelt enhet skal un-
ders0kes pa dette vis. Begrunnelsen er
at en s0ker a gj0re materialet generelt
mest mulig sikkert med hensyn pa man-
ge anvendelser.

Granskningen bestar saledes av flere
faser. Den f0rste er ideell granskning og
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analyse av et basisutvalg for utvikling
av forkastnings- og korreksjonskriterier
som tillater en rimeligere og raskere
granskning; den annen er kontroll av
enhetene i hovedmassen og korreksjon
av forkastede enheter.

2.2. Konsumentmodellens betydning
for granskningen

Granskningen gjelder ofte kombinasjo-
ner av observerte kjennemerker og for-
utsetter derfor kunnskap om massen for
a se pa de relevante kombinasjoner. Det
gjelder a utnytte tidligere vunnet er-
faring rasjonelt. La oss igjen ved et for-
enklet eksempel se pa hva det ligger i
dette.

Materialet fra en produksjonsstatistikk
utnyttes blant annet til analyser av be-
driftsstrukturen, produktivitet etc. Pa
grunnlag av erfaring vet vi det eksiste-
rer en sammenheng mellom produksjons-
resultat og innsatsfaktorer i de enkelte
bedrifter og at denne ogsa gjelder for
en hel industrigren. Forutsetningen om
en slik sammenheng vil trolig innga i
de aller fleste resonnementer som kon-
sumentene gj0r pa grunnlag av statistik-
ken, og under granskningen ma vi der-
for ha dette for 0-ye. Vi vet imidlertid
at. de registreringer vi liar gjort i de en-
kelte bedriftene ikke representerer vil-
karlige situasjoner innenfor en produkt-
funksjonssammenheng, men situasjoner
hvor bedriftene har s0kt a maksimalise-
re produksjonen under bandbetingelser
om gitt produktkostnad eller vice versa.

Kan disse belt generelle forutsetninger
hjelpe oss til a velge rasjonelle gransk-
ningsvariable? La oss se hvordan den
vanlige granskningsvariabel definert som
forholdet mellom de forskjellige st0rrel-
ser holder under disse produksjonsteo-



698 1961: 11 STATISTISK TIDSKRIFT

retiske forutsetninger. Vi antar f0rst at
produktfunksjonen er lineser, og en vi-
ser da lett at det ikke finnes noen ende-
lig ekstrema!10sning pa problemet og at
det ikke kan sies a vaere noen bestemt
begrunnelse for nettopp en slik forholds-
kontroll.

Som neste alternativ ser vi pa en van-
lig forutsetning om formen pa produkt-
funksjonen, nemlig at den er en ekspo-
nensialfunksjon. Uten flere restriksjoner
finner vi at maksimaliseringsprosessen
gir 10sningsbetingelser som berettiger en
sammenlikning mellom forskjellige inn-
satsfaktorer gjensidig, og mot deres pri-
ser i kostnadsfunksjonen. Derimot er det
ikke generelt grunnlag for a se pa for-
holdet mellom produktmengde og inn-
satsfaktorer som en tilnsermet stabil
st0rrelse.

Gj0r vi imidlertid ytterligere en for-
utsetning om at summen av eksponen-
tene i eksponentialfunksjonen skal vsere
lik 1, bar vi ogsa et grunnlag til a se pa
forholdstallene mellom produksjonsre-
sultat og innsatsfaktorer.

Dette eksempel viser at en ved betrakt-
ninger pa forhand trolig kan eliminere
en rekke kontrollmuligheter som urasjO-
nelle og velge de som er rasjonelle sett
i sammenheng med de resonnementer
materialet sannsynligvis kommer til a
bli nyttet til.

La oss sa ga over til a se pa korrek-
sjoner. Her bar vi tydeligvis flere mu-
lige framgangsmater nar vi finner en
registrering mistenkelig. Enten kan vi
foreta en ny registrering eller en kor-
reksjon av den forkastelige verdi uten
noen ny observasjon. Her kommer av-
veining mellom kostnad og kvalitet pa
ny inn idet en ny~ observasjon ofte er
langt mer kostbar og tidkrevende enn
en korreksjon. Nar b0r en sa foreta ny
observasjon og nar ny korreksjon? Her

ma vi da tilbake til var opprinnelige
tankeresonnement om kvalitetens verdi
og utvikle kriterier for i hvilke tilfeller
vi skal foreta observasjon og nar vi skal
foreta korreksjon.

Dersoin konklusjonen blir at det skal
foretas en korreksjon og ikke en ny ob-
servasjon, er det da igjen grunn til at
korreksjonen ogsa skal forega i overens-
stemmelse med de kunnskaper og ei-fa-
ringer vi bar med hensyn til konsumen-
tenes bruk av materialet, dvs. vi ma gj0-
re bruk av de sammenhenger vi pa teo-
retisk kan utvikle mellom de forskjel-
lige variable og de restriksjoner som er
lagt pa disse for a stille opp en korrek-
sjonsmodell.

2.3. Fastsetting av forkastningsomrader

Etter disse innledende bemerkninger
om utnytting av tidligere erfaringer pa
en relevant mate, vil neste steg vsere a
etablere prinsipper for fastsetting av for-
kastningsomrader. En mulig veg vil vsere
a trekke et basisutvalg som gjennomgas
etter den definisjonsmessige ideelle ru-
tine for granskning. Pa grunnlag av
granskningen av dette basisutvalg esti-
meres de sanne kjennemerkeverdiers og
feilkomponentenes fordelingsparametre
som spredning, ekstremalverdier o. 1.
St0rrelsen pa dette basisutvalg beh0ver
ikke fastsettes pa forhand. Tvert om vil
det vsere en fordel om det bestemmes
under granskningen og analysen av ut-
valget etter sekvensanalytiske prinsip-
per slik at den risiko en 10per med hen
syn til kvalitetstap pa grunn av usikker-
het i de forkastnings- og korreksjonsreg-
ler som utledes for anvendelse pa resten
av massen, er vurdert mot kostnadene
ved a 0ke basisutvalget.

Hittil bar det vsert vanlig praksis a
tenke seg to soner under en granskning
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av et kjennemerke. Kjennemerkever-
diene bar blitt endelig forkastet eller
godkjent alt ettersom hypotesen om at
basisutvalget er trukket fra en masse
med egenskaper represented ved de
kjennemerker de granskede enheter bar,
blir forkastet eller akseptert. En mer
omfattende granskning oppnar en imid-
lertid om en arbeider med flere soner.
Bortsett fra den ytterste sone som opp-
fattes som absolutt forkastningssone, av-
gj0res sp0rsmalet om forkastning eller
aksept for et sett av granskede enheter
og ikke for hver enkelt enhet. Etter at
kjennemerkeverdiene bos et sett av en-
heter er studert og enhetene klassifisert
i de forskjellige soner, testes hypotesen

hvorvidt basisutvalgets granskede og
orrigerte enheter kan vsere trukket fra

en fordeling med de fordelingsegenska-
per pa soner som er registrert hos det
sist studerte sett av enheter. Utfallet av
testen f0rer deretter til forkastning, ak-
sept eller eventuelt utvidelse av settet
f0r endelig avgj0relse fattes.

2.4. Korreksjonsprinsipper

Korreksjonsproblemet oppstar nar en
enhet eller et sett av enheter i hoved-
massen er forkastet. Om korreksjonen
skal forega som ny registrering eller
automatisk korreksjon er igjen et sp0rs-
mal om den risiko en 10per, med andre
ord det kan betraktes som avhengig av de
fordelingsegenskaper en liar estimert for
feilkomponentene som ble utledet under

'granskning og analyse av basisutvalget.
Dersom en enhet eller et sett av enheter
med forkastede kjennemerkeverdier kan
aksepteres nar de korrigeres med de feil-
ledd som kan utledes fra feilkomponen-
tens fordelinger, er det rimelig a anta
at risikoen en 10per ved automatisk kor-
reksjon er sa liten at den ikke beretti-

ger ny registrering. Den automatiske
korreksjon kan tenkes gjennomf0rt ved
en generering av tilfeldige feilledd med
fordeling svarende til den som ble utle-
det fra basisutvalget. Deretter korrige-
res de forkastede kjennemerkeverdier
ved hjelp av disse genererte feilledd.

3. Maskinell granskning

3.1. Manuell kontra maskinell granskning

La oss se litt pa hvordan den manuelle
granskning ofte foregar. Det engasjeres
eller overf0res fra annet statistisk ar-
beid en rekke funksjonserer med savel
akademisk som ikke-akademisk bak-
grunn. Hovedkravet til disse funksjonse-
rer er at de skal ha kjennskap til statis-
tisk arbeid, men det er sjelden det er
mulig a kreve forhandspraksis eller spe-
siell kunnskap fra de felter oppgavene
skriver seg fra.

Det er med andre ord en meget in-
homogen masse bade med hensyn til ut-
danning og personlig erfaring som settes
til dette arbeid. For arbeidet utarbeides
gjerne en sakalt granskningsinstruks.
De som har fors0kt a stille opp en slik
instruks vet at det byr pa en serie av
problemer og at en har valget mellom
a formulere instruksen i runde vending-
er og overlate til granskerne a bruke
sunt vett, eller a formulere gransknings-
instruksen meget detaljert og risikere
at granskerne ikke makter a sette seg
fullstendig inn i a bruke den slik en
0nsker. Her, som pa mange andre felter,
fristes en derfor til a ga den letteste vei,
og de fleste instrukser som lages er der-
for ikke sserlig presise. Jeg skal her si-
tere noen bruddstykker fra instrukser
for manuell revisjon som har vgert brukt;
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» ... se etter at det er et rimelig for-
hold mellom . . . »

» . . . disse tall ma da vajre svsert
sma . . . »

» . . . for den enkelte bedrift kontrolle-
rer en forholdet mellom verdi av
produksjon, rastoff, brensel og em-
ballasje . . . »

» ... her ma en bare passe pa ufor-
holdsmessig store t a l l . . . »

» ... en b0r ogsa se etter at tallenes
st0rrelse er rimelige for vedkommen-
de v a r e . . . »

Det er apenbart at hva som er et rime-
lig forhold, svsert sma, hvordan forhol-
det skal kontrolleres, uforholdsmessig
store tall, tallenes rimelige st0rrelse osv.
blir en skj0nnssak for de enkelte gran-
skere som sikkert har forskjellig opp-
fatning av saken. Hva kanskje er verre,
er at selv den enkelte gransker sikkert
ikke har samme mening om hva som er
rimelig etter a ha sittet og studert di-
verse oppgaver i seks timer, og etter et
par maneders arbeid kan han ha fatt
en oppfatning som avviker meget fra den
han startet med. Slik uensartet gransk-
ning med etterf01gende oppretting f0rer
til at vi etter granskning og korreksjon
ikke lenger kjenner sammenhengen mel-
lom det opprinnelige materiale og det
ferdig behandlede materialet. Det 0n-
skelige hovedprinsipp i statistikkproduk-
sjonen om at det skal vaere en klar doku-
mentert sammenheng mellom observa-
sjon og informasjonsresultat, blir saledes
grovt krenket. I og med at granskningen
ikke f01ger den ideelle definisjon, intro-
duseres dessuten en spesiell fell i sta-
tistikkproduksjonen, nemlig den feil
som skyldes ukorrekt eller ufiillstendig
granskning.

Jeg kan her nevne en unders0kelse
som ble gjort i Norge i forbindelse med
granskning av primaermaterialet til be-
driftstellingen i 1953. (3) Dette materia-
let ble bl. a. gransket manuelt, men pa
grunn av massenes st0rrelse, tidsbegrens-
ningen etc., var en klar over pa for-
hand at granskningsarbeidet ikke kun-
ne forega pa den mate de operasjonelle
definisjoner ideelt forutsatte. En fant det
derfor av interesse.a fa et mal for den
feil som skyldtes selve granskningsope-
rasjonen, og et basisutvalg ble gransket
meget omhyggelig og tilnsermet slik den
ideelle definisjon forutsatte. Resultatet
av denne unders0kelse gjorde det mulig
a estimere den sannsynlige maksimale
feil, og denne st0rrelse ble for en del
indikative kjennemerker anslatt til 5 og
6 prosent av total kjennemerkeverdi.

Maskinell granskning har den fordel
fremfor den manuelle at det er mulig a
lage detaljerte granskningsinstrukser
som man vet vil bli konsekvent fulgt.
Maskinell granskning leder derfor til en
langt mer konsistent og fullverdig
granskningsbehandling enn den manuel-
le. Den maskinelle granskning vil dess-
uten forega langt raskere og sannsynlig-
vis ogsa i de fleste tillfeller langt rime-
ligere enn den manuelle granskning samt
gj0re det mulig a anvende metoder som
ellers ikke kunne gjennomf0res. En ve-
sentlig ulempe ved den maskinelle
granskning er imidlertid at selve gransk-
ningsopplegget blir lite fleksibelt. Er det
under utarbeiding av granskningsin- ,
struksen blitt gjort en logisk feil, kan
det vsere at en maskinelt vil utf0re hele
granskningen med den logiske feil og
f0rst pa et senere stadium oppdage at
en har gjort en alvorlig feil. Maskinell
granskning forutsetter derfor omhygge-
lig planlegging og uttesting f0r den set-
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tes i verk, og stiller saledes meget store
krav til forutgaende planlegging og tes-
ting av instruksene.

3.2. Maskinelle hjelpemiddel

I forbindelse med maskinell gransk-
ning tenker en som oftest pa de nye
elektroniske databehandlingsmaskiner.
En skal imidlertid her for fullstendig-
hets skyld nevne at ogsa andre mer kon-
vensjonelle typer av kontormaskiner kan
gj0re stor nytte under granskningen av
primasrmaterialet. I forbindelse med
stansingen kan det i forskjellige h0ve la
seg gj0re a knytte et spesielt aggregat
til stansemaskinene som gj0r det mulig
a nytte koder med kontrollsiffer og alle-
rede under stansingen foreta en gransk-
ning av kodingen pa skjemaene. Mer al-
minnelig er bruk av hullkortmaskiner.
Her skal vi spesielt nevne IBM's Elec-
tronic Statistical Machine 101 som i de
siste 10 ar har fatt en utstrakt anven-
delse som en kontrollmaskin i tillegg
til det den er konstruert for, nemlig opp-
tellinger av enheter i fordelinger. I til-
legg til denne maskin kommer ogsa kal-
kulatoren som i stor utstrekning kan
gj0re nytte for seg i en maskinell gransk-
ningsprosess, men det er likevel f0rst
og fremst de nye elektroniske maskiner
som har gjort det mulig for oss a tenke
videre pa maskinell granskning og sette
oss som mal a finne fram til mer aksep-
table granskningsprinsipper enn de som
hittil har vasrt i bruk.

3.3. Eksempler pa maskinell kontroll

Vi skal sa se litt pa hvordan gransk-
ningen har foregatt i de senere ar ved
hjelp av maskiner, og vi starter med
kontrollfasen. Jeg skal nevne et eksem-

pel som er illustrerende for bruk av
IBM's 101 til kontroll av diverse kjen-
nemerker. Denne maskinen ble i Norge
nyttet til kontroll av bade folketelling-
en i 1950 og bedriftstellingen i 1953. Spe-
sielt den siste hvor man har kvantita-
tive kjennemerker er kontrollen av stor
interesse. (4) Prinsippet som ble fulgt
var her en sammenlikning mellom par av
kjennemerkeverdier for samnie enhet.
Som antydet ovenfor er dette ikke all-
tid velbegrunnet kontrollkriterium.
Framgangsmaten var at maskinen ar-
beidet med kombinasjoner av kjenne-
merkeverdier og sorterte ut kombina-
sjoner som en pa forhand hadde defi-
nert som tilh0rende forkastningsomra-
det. Selv om omradet n0dvendigvis ble
noksa grovt definert, fant en mange fell
pa denne mate.

Opplysningene om liver bedrift ble
punchet pa tre kort som ble maskinelt
gransket. Av kortmassen ble for de tre
korttyper henholdsvis 17, 3 og 7 pro-
sent forkastet og gjennomgikk manuell
korreksjon som medf0rte korreksjon pa
5, 2 og 2 present av kortene. Det lot seg
ikke gj0re a studere st0rrelsesordenen
for de enkelte korreksjoner som ble
foretatt, men utslaget pa totaltallene
som er av virkelig interesse ble studert.
Forholdet mellom estimatene f0r og et-
ter maskinell kontroll med etterf01gen-
de korreksjon var for hovedtall som
bruttoproduksjonsverdi, produksjon for
egen regning henholdsvis 1,05 og 0,99.
Bortsett fra at en ikke gikk inn pa kor-
reksjonsproblemet, ma hovedkritik-
ken her va?re at kontrollkriteriene ikke
var statistisk fastsatt. De fleste av vare
navasrende anvendelser av maskinell
granskning ved hjelp av EDB-maskiner
faller ogsa inn under denne kritikk.
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Unders0kelsen omfattet bade sakalte
hovedkort som inneholdt generelle opp-
lysninger om bedriftene og detaljkort
som inneholdt opplysninger om produ-
sert mengde og forbruk av forskjellige
varetyper.

Resultatene fra unders0kelsen ble ut-
f0rlig tabulert. De viser bl. a. at den
automatiske kontrollen f0rte til at fra -1
til vel 50 present av bedriftene ble for-
kastet og senere korrigert for enkelte
kjennemerkers vedkommende. Den sam-
lede virkning av korreksjonen viser
bl. a. at estimatene pa verdi av produk-
sjon for egen regning i gruppen av ba-
kerier og konditorier la 4,7 present
h0yere etter maskinell revisjon enn esti-
matene fra den ureviderte masse. Den

nlige revisjon hadde gitt et estimat
som la 4,5 present h0yere enn urevidert,
med andre ord en ubetydelig forskjell
mellom den maskinelle og den vanlige
granskning. Nar det gjaldt sagbruk og
h0vlerier ga den maskinelle revisjon et
estimat som la 0,3 present h0yere enn
de ureviderte estimater, mens vanlig re-
visjon ga et estimat som la 5,2 present
h0yere enn de ureviderte estimater. For
estimatene pa produksjon og forbruk av
enkelte varer var forskjellene i enkelte
tilfeller langt st0rre.

Kostnadene ved den automatiske revi-
sjon ved hjelp av konvensjonelle hull-
kortmaskiner ble anslatt til ca. 1/3 av
den manuelle revisjon kostet. Konklusjo-
nene av eksperimentet var at den ma-
skinelle revisjon var teknisk mulig ved
hjelp av konvensjonelle hullkortmaski-
ner. Sa lenge industrigruppene ikke var
alt for sma foregikk den maskinelle re-
visjonen raskere uten at en kunne vise
at det gikk ut over kvaliteten. Den ma-
skinelle granskning krevde at en pa for-
hand kartla granskningsrutinen i den
minste detalj, og at det ble stilt opp reg-

ler for hvordan hvert tvilstilfelle skulle
behandles. Opplegget, slik det ble gjen-
nomf0rt i eksperimentet, ble aldri salt
ut i livet i stor malestokk pa konvensjo-
nelle maskiner. Kritikken mot dette opp-
legg som i og for seg kan sies a vtere
avansert, er at det ikke foregikk noen
forutgaende statistisk analyse av krite-
riene for oppretting og kontroll som
heller ikke var tilfredsstillende teoretisk
begrunnet.

3.5. Kritisk vurdering av maskinell
granskning hittil

Etter anskaffelsen av EDB-maskiner i
statistikkproduksjonen liar granskning-
en ved hjelp av maskiner teknisk sett
gjennomgatt en rivende utvikling. I Nor-
ge utf0res f. eks. i dag automatisk kon-
troll av statistiske primsermaterialer in-
tegrert med en eller flere andre opera-
sjoner i statistikkproduksjonen. Maski-
nell granskning nyttes pa en rekke for-
skjellige felter fra industristatistikk,
10nnsstatistikk, skattestatistikk til han-
delsstatistikk og befolkningsstatistikk. (5)
Utvikling av granskningsmetoder og
prinsipper har en imidlertid inntrykk
av har stagnert etter at en ble for opp-
tatt av a anvende elektroniske databe-
handlingsmaskiner. Det kan rettes me-
get kritikk mot den form for maskinell
granskning som praktiseres i statistikk-
produksjonen i dag. Hovedkritikken kan
trolig oppsummeres til at: 1) gransk-
ningsprinsippene settes noksa vilkarlig,
2) det nyttes lite maskinell korreksjon,
og i de tilfeller den nyttes, bygger den
pa teoretisk sett forkastelige prinsipper.
En kan ellers si at granskningsmeto-
dikken slik den har veert praktisert hit-
til, neppe har dratt full nytte av de nye
muligheter som de elektroniske, og sser-
lig da de tape-orienterte elektroniske
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databehandlingsmaskiner, byr pa. Til
sist ma en kunne si at statistikerne tro-
lig bar meget a laere fra kolleger innen
felter som er nsert beslektet med gransk-
ningen, og som sikkert kan tilf0re
granskningsmetodikken nye impulser.
Jeg tenker her spesielt pa sannsynlig-
hetsteorien, den industrielle kvalitets-
kontroll osv.

4. Maskinell granskning ved hjelp
av en EDB-maskin

4.1. Granskning og analyse av
basisutvalg

Jeg skal her skissere hvordan gransk-
ningen b0r gjennomf0res om en bar en
EDB-maskin med rikelig input-output
utstyr til disposisjon. Granskningen ma
gjennomf0res mest mulig integrert for
a unnga de feilmuligheter manuell be-
handling innebasrer. En kan imidlertid
skjeldne mellom tre faser i prosessen.

Den f0rste fasen er granskning og
analyse av et basisutvalg. I denne fase
gj0r en bruk av fire typer input-output
som vi for enkelhets skyld tenker oss
representert ved hvert sitt magnetband.
De fire band er:

1. Datumband med spesifikasjon av
granskningsmodell samt alle andre til-
gjengelige opplysninger som bar betyd-
ning for granskningen.

2. Prima3rband som inneholder alle
de oppgaver som skal granskes.

3. Akseptband hvor granskede opp-
gaver etter hvert overf0res.

4. Forkastningsband hvor oppgaver
som ma behandles manuelt overf0res.

F0rste fase av granskningen kan ten-
kes sammensatt av fire maskinrutiner:

utvalgsrutine, granskningsrutine, bereg-
ningsrutine og vurderingsrutine.

Etter at maskinen liar ekstrahert de
relevante opplysninger fra datumban-
det, gar den inn i utvalgsrutinen. Denne
rutine bygger pa generering av tilfeldige
tall som nyttes til a trekke et tilfeldig
basisutvalg. St0rrelsen pa utvalget er i
f0rste omgang gitt ved en minimums-
st0rrelse.

Etter at utvalget er trukket eller even-
tuelt fort!0pende, avhengig av lagerplass
og utstyr ved maskinen, gjennomf0res
granskningsrutinen. I denne fase av
granskningen nyttes alle tilgjengelige
opplysninger under granskningen som
er lagt sa langt opp mot det definisjons-
messig ideelle som mulig. Rutinen tilla-
ter at spesielle tilfeller kan overf0res til
forkastningsbandet for manuell inspek-
sjon. Det er rimelig a anta at forkast-
ningsprosenten i denne fase er langt
st0rre enn i den etterf01gende. De ak-
septerte oppgaver overf0res til aksept-
bandet.

Etter granskningsrutinen beregnes
egenskapene ved de korrigerte oppga-
vers og feilkomponenters fordelinger.
Disse fordelinger er av sentral betyd-
ning og nyttes bl. a. til a estimere kon-
troll- og korreksjonskriterier inklusive
sonefordelinger for hovedmassen og ved
hjelp av granskningsmodellen til a esti-
mere tilh0rende kvalitetsniva og -kost-
nad.

Den siste rutine i f0rste fase er vurde-
ringsrutinen hvor det vurderes om ba-
sisutvalget b0r 0kes for a sikre en h0y-
ere kvalitet pa sluttresultatet. Jo st0rre
basisutvalget er, dess st0rre present av
massen blir omhyggelig gransket og dess
mer presise kontroll- og korreksjonskri-
terier kan anslas for resten av massen.
Pa den annen side er granskningskost-
naden per enhet langt h0yere i det om-
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hyggelig granskede basisutvalg enn i ho-
vedmassen. Om vurderingen f0rer til at
basisutvalget ma 0kes, gar maskinen til-
bake til utvalgsrutinen og fortsetter der-
etter i tur og orden gjennom de andre
rutiner. F0rer vurderingen til den kon-
klusjon at basisutvalget er stort nok og
bar gitt tilfredsstillende kriterier for
den videre behandling, gar maskinen
over til annen fase av granskningen.

4.2. Granskning av hovedmassen

Annen fase i den maskinelle gransk-
ning vil vsere kontroll og korreksjon av
hovedmassen, det vil si massen etter at
basisutvalget er ekstrahert og behandlet.

- I denne fase bar vi i tillegg til de fire
nd som ble nyttet under f0rste fase

ogsa behov for:
5. Soneband hvor de kontrollerte opp-

gaver overf0res etter at de er klassifi-
sert etter sone.

I annen fase gj0r en bruk av f01gende
tre maskinrutiner: kontrollrutine, kor-
reksjonsrutine og vurderingsrutine.

Etter a ha lest opplysninger fra da-
tumbandet om kriterier o. 1. som er n0d-
vendige for denne del av granskningen,
tar maskinen for seg en oppgave fra
primserbandet og gar inn i kontrollru-
tinen. Oppgaven blir her sammenholdt
med kriteriene for forkastning. Dersom
oppgaven ikke tilfredsstiller kriteriene
for forkastning, klassifiseres den i sone
etter kjennemerkeverdi og overf0res til

i i' sonebandet. Maskinen gar deretter over
til vurderingsrutinen. Er derimot krite-
riene for forkastning oppfylt, unders0-
ker maskinen f0rst om oppgaven alle-
rede er korrigert, i sa fall overf0res den
til forkastningsbandet. Er oppgaven en-
na ikke korrigert, gar maskinen over
til korreksjonsrutinen.

I korreksjonsrutinen genereres et

korreksjonsledd fra en fordeling som
svarer til den som ble beregnet i f0rste
fase for feilkomporienten. Oppgaven kor-
rigeres sa med dette korreksjonsledd, og
den korrigerte oppgave blir igjen kon-
trollert i kontrollrutinen. Kan den na
aksepteres, blir oppgaven overf0rt til
sonebandet, mens korreksjonsleddet re-
gistreres pa datumbandet for videre be-
regninger. Er derimot den korrigerte
oppgave fortsatt i overensstemmelse
med kriterier for forkastning, over-
f0res oppgaven i sin opprinnelige form
til forkastningsbandet, og maskinen gar
inn i vurderingsrutinen.

Her unders0ker maskinen om det er
tilstrekkelig mange oppgaver klassifi-
sert pa sonebandet til testing av forde-
lingen pa soner mot den fordeling som
ble beregnet i fase en. Dersom det er
for fa oppgaver, gar maskinen tilbake til
kontrollrutinen og leser en ny oppgave
som den behandler som beskrevet oven-
for.

Er det derimot tilstrekkelig mange en-
heter pa sonebandet til a berettige en
test av fordelingen, gar maskinen inn i
en annen del av kontrollrutinen, leser
sonebandet og tester fordelingen mot
den beregnede fordeling fra basisutval-
get. Om forskjellen ikke er utsagnskraf-
tig, overf0res oppgavene fra soneban-
det til akseptbandet, og maskinen gar
tilbake til begynnelsen av annen fase s&
sant det er flere oppgaver igjen pa pri-
mserbandet. Viser testen en utsagnskraf-
tig forskjell og alle enheter pa soneban-
det allerede er korrigert, overf0res opp-
gavene til forkastningsbandet. Finnes
det pa soneomradet noen oppgaver som
fortsatt er ukorrigert, gar maskinen vi-
dere til korreksjonsrutinen hvor alle
ukorrigerte oppgaver korrigeres f0r ma-
skinen gar inn i kontrollrutinen for ny
test av fordelingen.
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4.3. Kvalitetsvurdering

Nar alle oppgaver pa primserbandet
er bearbeidd, gar maskinen over til
tredje fase som omfatter kvalitetsvurde-
ring av granskningsprosessen. Pa dette
stadium vil alle oppgaver vsere overf0rt
fra primserbandet delvis til akseptban-
det og delvis til forkastningsbandet,
som representerer henholdsvis ferdig
granskede oppgaver og oppgaver som
det ikke er forsvarlig a korrigere ma-
skinelt og som trolig b0r registreres pa
ny. Dessuten har vi pa datumbandet
fatt en del nye opplysninger som tallet
pa direkte aksepterte oppgaver, automa-
tisk korrigerte oppgaver og forkastede
oppgaver. Videre finnes det oppgaver
over korreksjonsleddenes samlede st0r-
relse og virkning. Disse opplysninger
sammen med de som ble utviklet under
analysen av basisutvalget gj0r det mu-
lig a vurdere granskningsprosessen kva-

litativt i en avsluttende kvalitetsvurde-
ringsrutine hvis resultat kan ha form
av en sannsynlighetsformulert varedek-
larasjon.

Opplysningene vil ogsa vsere et til-
skudd av erfaring som utnyttes neste
gang den maskinelle granskning skal ut-
f'0res.
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