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0. Innledning
Emnet for denne artikkel er en dr0fting av de muligheter som eksisterer for
videre utvikling og bruk av en bestemt
teknikk, integrert databearbeiding, i
produksjonen av statistikk, og hvilke
konsekvenser det vil fa for statistikkproduktet og Statistikkproduksjonen. Jeg
oppfatter saledes integrert databearbeiding som en utvikling og ikke som noen
endelig tilstand. Innenfor Statistikkproduksjonen har vi lenge sett bestrebelser
pa a integrere forskjellige arbeider i en
prosess, blant annet ved hjelp av hullkortmaskinene. I dag er vi interessert i
den videre integrering som de nye elek1
Artikkelen bygger p§ et foredrag som ble
holdt i Stockholm 2S.-29. September 1959 etter
innbydelse fra Kungl. Statistiska Centralbyran.

troniske maskinene gj0r mulig. Da dette
for statistikkproduksjonens vedkommende er en utvikling som bade er mangelfullt teoretisk behandlet og som vi har
beskjedne praktiske erfaringer om, vil
jeg f0rst dr0fte begreper som er n0dvendige for a klargj0re problemstillingene og deretter noen ideer om hvordan disse problemer muligens kan 10ses.

1. Statistikkproduksjon
1.1. Et teoretisk skjema for beskrivelse av
statistikkproduksj onen
Nar vi skal dr0fte databearbeiding i
Statistikkproduksjonen trenger vi et teoretisk skjema for beskrivelse av det
kompleks av virksomheter vi kaller Statistikkproduksjonen. Som alle teoretiske
systemer er ogsa vart en sterk forenkling
og idealisering av det virkelige forhold.
Det vil likevel hjelpe oss til a fa en
oversikt over vart problem og finne
fram til de virkelige problemer uten a
snuble for ofte i uvesentlige detaljer.
Med Statistikkproduksjon menes her all
virksomhet som tar sikte pa a gi numeriske opplysninger om masser i samsvar
med en viss plan. Produksjonen bestar
av et kompleks av virksomheter. Hver
virksomhet tenkes gruppert etter funksjon, etter det sted den foregar, hvilken
statistikk den inngar i produksjonen av
og etter hvilke produksjonsfaktorer som
nyttes.
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Vi klassifiserer virksomhetene etter
funksjon i tre grupper: 2
a. Planlegging og administrasjon, som
bestar av all virksomhet som bar tilknytning til planlegging, administrasjon, kontroll og opplsering
b. Statistikkinnsamling, som bestar av
registerarbeid og oppgaveinnhenting
c. Bearbeiding, som bestar av dataoverf0ring og punching, kontroll av de
innhentede opplysninger, korreksjon av
gale opplysninger, koding, beregning,
grupperinger, tabulering, analysearbeid
og kommentering
d. Publisering, som bestar av all form
for spredning av resultatene enten som
kopiering, mangfoldiggj0ring eller trykning.
Produksjonsstedet er forskjellige institusjoner eller avdelinger innen den enkelte institusjon, mens statistikken f. eks.
kan vsere innf0rselsstatistikk, varehandelsstatistikk, d0delighetsstatistikk,
10nnsstatistikk osv.
Av produksjonsfaktorer bar vi fire hovedtyper:
a. Arbeidskraft, som bestar av kvalifiserte statistikere, kontorfunksjonserer og
tekniske spesialister
b. Maskiner, som omfatter manuelle
bordmaskiner, hullkortmaskiner eller
andre spesialmaskiner som ikke er tilknyttet et st0rre system, og programstyrte databearbeidingssystemer
c. Lokaler
d. Rekvisita, som omfatter rekvisita,
hullkort, band m. m.
Med betegnelsen kvalifiserte statistikere tenker vi her pa statistikere som
er spesialister pa sitt omrade, kjenner
behovet og til slutt skal kommentere resultatene og gj0re de tilgjengelige for
—2 For en mer utforlig oversikt vises til Fetter
Jakob Bjerve og Svein Nordbotten: Automasjon
i statistikkproduksjonen, StatistiskeTmeldinger,
Oslo, 1956, Nr. 6.

andre. I motsetning til denne gruppen
har vi de tekniske eksperter som f. eks.
blankettspesialistene, programmererne,
samplingeksperter,
trykningseksperter,
matematikere og systemfolk, maskinteknikere osv. Gruppen av kontorfunksjonserer omfatter maskinoperat0rer, tellere,
kontorassistenter uten h0yere utdannelse,
bud, m. m.
For maskinenes vedkommende har vi
her betegnet som bordmaskiner rent manuelle maskiner som bordregnemaskiner
m. m. Blant hullkortmaskiner og andre
spesialmaskiner regner vi alle spesialmaskiner som utf0rer enkelte spesielle
elementseroperasjoner automatisk.
Rekvisita kan oppfattes som rastoff,
men i statistikkproduksjon er det hensiktsmessig a se pa den innsamlede informasjon som produksjonsrastoff.
Vi innf0rer til slutt sondringen mellom
metode og teknikk. Med metode mener
vi her et teoretisk begrunnet opplegg for
en unders0kelse, mens teknikk er et
sp0rsmal om hvilke produksjonsfaktorer
som nyttes nar metoden skal realiseres.
Valg av utvalgsplan er et metodesp0rsmal mens sp0rsmalet om trekningen av
utvalget skal skje manuelt eller maskinelt
er et sp0rsmal om teknikk. Metode og
teknikk kan og b0r gjensidig pavirke
hverandre, men det er ikke noen n0dvendighet.
I snever forstand er saledes integrert
databearbeiding et sp0rsmal om teknikk,
men de store fordeler vil vi f0rst oppna
nar vi tilpasser metodene etter den nye
teknikken.
1.2. Kriterier for valg av
produksjonsteknikk
Pa lang sikt vil en statistisk institusjon kunne tilpasse og allokere sine resurser til forskjellige produksjonsfakto-
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rer. Del vil rued andre ord eksistere en
rekke mulige produksjonsteknikker for
gjennomf0ring av en bestemt statistisk
plan. Skal en utf0re en indeksberegning
ved hjelp av bordmaskiner, eller b0r den
programmeres og beregnes automatisk
ved hjelp av en EDB-maskin? Skal en bestemt maskinbearbeiding utf0res trinnvis som sortering, sumkortkj0ring og
kalkulering ved hjelp av konvensjonelle
hullkortmaskiner eller utf0res integrert
i en prosess ved hjelp av et EDB-system?
Rasjonell planlegging betinger at det
settes opp visse kriterier for valg og
at det disponeres etter disse. Det h0rer
ikke hjemme her a dr0fte i detalj hva
som menes med gode kriterier, vi skal
bare gi et eksempel pa hvordan kriteriet
kanskje kan stilles opp,
Som alle andre produksjonsresultater
tenker vi oss statistikkproduktet malbart. Det er da fire sider ved produktet
som sannsynligvis spesielt ma pavirke
malingen:
a. Statistikkens omfang, dvs. st0rrelsen av den masse en innhenter informasjon om
b. Statistikkens mengde, dvs. et mal
for de resultater en produserer
c. Statistikkens aktualitet
d. Statistikkens kvalitet.
Vi unngar her a dr0fte de avveiningsog malingsproblemer som oppstar, men
fastslar bare at til samme kostnad vil
0king i en dimensjon betinge reduksjon
i en eller flere av de andre.
En nserliggende type av kriterier ved
valg av produksjonsteknikk vil da vaere:
Velg det av de mulige alternativer som
med de tilgjenglige resurser vil gi det
st0rste statistikkprodukt hvor de enkelte dimensjoner er malt og veid med
de etter forholdene realistiske vekter.
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2. Malet —
integrert statistikkbearbeiding
2.1. IDE — et relativt begrep1
Med utgangspunkt i det ovenfor skisserte begrepsapparat, vil vi ta fatt pa
dr0ftingen av den integrerte databearbeiding i statistikkproduksjonen. Etter
hvert som samfunnsmekanismen vokser
og blir mer komplisert vil det vsere
n0dvendig med mer informasjon om
samfunnet. Det vil med andre ord si at
bade Statistikkens omfang og Statistikkens mengde vokser ikke minst fordi
det vil bli behov for oppgaver som krever krysstabuleringer mellom de forskjellige statistikker. Om ikke kravene
til kvalitet vil 0ke, er det ganske sikkert
at aktualitetskravet vil skjerpes etter
hvert. Det vil saledes etter all sannsynlighet bli krav om et stadig voksende
statistikkprodukt.
Hvordan stiller det seg sa med resursene? Vil vi med de navserende metoder
og den anvendte teknikk ha muligheter
til & tilfredsstille kravene om stadig
0kende statistikkprodukt? La oss f0rst
se hvordan kravene virker inn pa de forskjellige funksjoner. Innenfor funksjonen planlegging og administrasjon ma
vi i det minste regne med 0king i planleggingsarbeidet og opplseringen proporsjonalt med de voksende krav. Dessuten
ma vi regne med en atskillig sterkere
0king i administrasjonen pa grunn av
det sterkt voksende samordningsarbeid
som f01ger med en 0king i statistikkmengden. Kravene til statistikkinnsamling vil ogsa 0ke proporsjonalt i takt
med kravet om flere opplysninger. Til
bearbeidingsfunksjonen vil det bli stilt
krav som delvis 0ker i takt med kra1
IDE = Integrerad databehandling; EDB
Elektronisk d:o. Red.
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-vene om innsamling av mer grunnmateriale gjennom operasjoner som dataoverf0ring, kontroll, korreksjon, koding
og delvis i takt med virksomheter som
tabulering og kommentering pavirket
av kravene om st0rre statistikkmengde.
Beregning, gruppering og analyse derimot vil pavirkes av bade de 0kede krav
til innsamling og statistikkmengde. Til
slutt vil publiseringsfunksjonen trolig
pavirkes av kravene om st0rre statistikkmengde. 0kende aktualitetskrav vil komme som en ekstra belastning pa alle
funksjoner.
Med den navserende teknikk, dvs.
manuell bearbeiding basert i stor utstrekning pa kontorfunksjonaerer og bruk
av konvensjonelle hullkortinaskiner til
operasjoner som gruppering, beregning
av tabulering, vil vi ha behov for en
kontinuerlig voksende stab av kontorfunksjonserer administrert av flere og
flere kvalifiserte statistikere hvis oppgave det i denne forbindelse ma vsere
tillatt a karakterisere som uproduktiv.
Parallelt vil behovet for hullkortmaskiner 0ke minst like sterkt og gjennom
0kingen i arbeidskraften og maskinene
vil behovet for savel lokaler som rekvisita bli bestemt. Vil de statistikkproduserende institusjoner kunne forsvare a
legge beslag pa slike resurser?
Mange vil kanskje si at det er et
pessimistisk syn pa utviklingen som her
liar vaert framsatt. Jeg vil peke pa at da
det norske statistiske sentralbyra ble
opprettet for 83 ar siden hadde det bare
15 funksjonserer. I dag sysselsetter det
om lag 300. En unders0kelse med sikte
pa a male utviklingen i statistikkproduktet i Norge, viste at i 10pet av de siste
ti ar har statistikkens omfang 0kt med
81 present og statistikkmengden med 74
present.
Vi vil neppe kunne hape pa at noen

teoretisk metodeutvikling alene vil hjelpe oss. Finnes det sa noen bearbeidingsteknikk som er bedre enn den vi hittil
har nyttet? Det er f0rst og fremst hullkortmaskinene som hittil har gjort det
mulig for oss a tilfredsstille de 0kende
behov. Men hullkortmaskinene er konstruert med sikte pa a utf0re bestemte
elementseroperasjoner og de krever en
relativt stor stab av en annen type arbeidskraft, nemlig hullkortspesialister.
Med den rivende utvikling hullkortsystemet har hatt i det siste, har ogsa denne
arbeidskraft blitt en mangelfaktor.
Var 10sning ma vsere en iearbeidingsteknikk som er relativt lite arbeidskrevende, og hvor det navserende manuelle
arbeid er overlatt til maskiner. Da en
vesentlig del av vart arbeid er av administrativ karakter ma det vsere maskiner som ogsa pa samme mate som menneskene kan integrere de enkelte deloperasjoner til automatiske prosesser.
Her er det f0rst og fremst de elektroniske, programstyrte databearbeidingssystemer som kan komme til anvendelse.
Det er realistisk a tenke seg den videre utviklingen inndelt i tre faser:
a. F0rste fase — integrering av de
enkelte operasjoner
b. Annen fase — integrering av flere
funksjoner
c. Tredje fase —integrering av flere
statistikker.
2.2. F0rste fase — integrering av de enkelte
operasjoner3
De aller fleste som har tatt fatt pa
elektronisk databearbeiding, har gjerne
begynt med en mellomstor, programstyrt,
elektronisk maskin med standard utstyr,
3
Praktiske erfaringer fra f0rste fase er beskrevet i en annen artikkel, Svein Nordbotten: Bruk
av en EDB-maskin i statistikkproduksjonen,
Statistisk Tidskrift, 1959, 9.
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dvs. en maskin med en intern lagerkapasitet pa under 10 000 ord og med en enkel
hullkortleser og punch. Anvendelse av en
slik maskin vil som regel alltid bety en
integrasjon av virksomhetene. La oss se
hvilke anvendelser som kan gj0res i statistikkproduksjonen av en slik maskin
uten at det krever endringer i den bakenforliggende statistiske metode. Den
enkleste anvendelse av en EDB-maskin
er vel trolig a nytte den som en stor
tabulator. Maskinens arbeid bestar da i
a lese kort, summere de opp og punche
ut summene. Vi liar i Norge nyttet var
EDB-maskin til rent tabulatorarbeid og
har malt en effektivitet som svarer til
tre ganger en tabulator med sumpunch.
Forut for tabuleringsarbeidet har en
sa a si alltid en grupperingsoperasjon.
Pa grunn av EDB-maskinens lagerkapasitet og selekteringsevne, vil en alltid
nytte den til a utf0re en del av grupperingen. Dette sparer kanskje flere kortgjennomganger pa en sorterer og for en
stor masse kan det vsere av stor betydning. Det er imidlertid en darlig anvendelse a nytte en EDB-maskin av denne
st0rrelse med standard utstyr til ren sortering. Som sorteringsmaskin vil den pa
ingen mate kunne konkurrere hverken i
kostnader eller tid med de raske hullkortsorterere som na finnes pa markedet.
Den neste operasjonen som det er naturlig a legge om til EDB-maskinen er
kontroll av grunnmaterialet. Med et grundig forarbeid er det mulig a bygge
opp et program som far maskinen til a
simulere det arbeid som kontorfunksjonasrene utf0rer nar de gar igjennom
grunnmaterialet for a kontrollere at oppgavene er riktige. Var erfaring tyder pa
at denne operasjon lett lar seg integrere
med tabellreduksjonsoperasjonen som er
nevnt ovenfor.
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Som nevnt innledningsvis er det imidlertid f0rst nar en lar teknikk og metodeutvikling gjensidig pavirke hverandre
at en kan oppna store fordeler. Nar en
derfor har foretatt de f0rste primitive
integreringer, vender interessen seg mot
nye metoder som na kan anvendes pa
grunn av bedre utstyr. Det har f. eks.
lenge vsert en utbredt oppfatning at statistisk beskrivelse av massene ved f0rsteordens momenter som gjennomsnitt
og totaler er utilfredsstillende og s!0seri
med kostbar informasjon. Bade statistikk-konsumenter og statistikkprodusenter kan ha stor nytte av h0yereordens
momenter som f. eks. spredningsmal,
Ved hjelp av EDB-maskinen er det na
innen rekkevidde a utf0re denslags beregninger, ofte kanskje samtidig som
en integrert del av tabuleringsarbeidet.
Integrasjonen av kontrollarbeidet i en
EDB-prosess f0rer til at maskinen indikerer de fell den finner. Indikasjonen
skjer pa dette stadium av utviklingen
trolig mest hensiktsmessig som utpunching av et feilkort. Det oppstar da et
behov for en metode som tillater en automatisk korreksjon av disse fell. Na ma
en n0dvendigvis konvertere opplysningene i alle feilkortene til klarskrift,
ga tilbake til skjemaene, foreta en manuell gransking og kanskje skrive til
oppgavegiveren for najrmere opplysninger. Vi vet at det i dag nyttes meget
tid pa korreksjoner som i virkeligheten
har ingen eller liten betydning for resultatene.
Det er her behov for en metode som
skiller mellom alvorlige feil, dvs. fell
som virkelig har utsagnskraftig innflytelse pa viktige resultater, og uvesentlige feil som man uten st0rre risiko kan
anvende automatiske opprettingsregler
pa.
Disse regler ma gj0res avhengig av
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fordelingen av de godkjente observasjoner som pa dette stadium er den beste
informasjon vi bar om massen. Den
enkleste regel vil vsere a korrigere det
eller de kjennemerker som antas a vsere
uriktige til fordelingens gjennomsnitt.
For noen formal kan dette vsere en tilfredsstillende framgangsmate, for andre
vil det vsere 0nskelig med mer kompliserte regler. Nar det gjelder observasjoner med alvorlige feil, kan det vsere
grunn til a innhente tilleggsbpplysninger som jeg kan tenke meg behandles pa
f01gende mate: Nar maskinen paviser en
slik feil ved en observasjon, registrerer
den observasjonsenhetens 10penummer
og kode for feiltype. Etter at kontrollrutinen er utf0rt, leses det inn et adresseregister over observasjonsenhetene og
en formularkatalog over de brevtekster
som er relevant i forbindelse med de
forskjellige feiltyper. Ved hjelp av de
registrerte feilobservasjoner, adresseregisteret og formularkatalogen, produserer maskinen deretter ferdig adresserte
og redigerte brev med foresp0rsel om
n0dvendige tilleggsopplysninger.
For beregninger og analyse, vil EDBmaskinen bety muligheter til a ta i bruk
belt nye metoder. I Norge arbeides det
blant annet med a lage visse tabeller ved
hjelp av regresjonsestimater i stedet
for simpel estimering av totaler eller
gjennomsnitt. Dette er neppe mulig i
st0rre malestokk uten a nytte en EDBmaskin og operasjonen skulle i prinsippet lett la seg integrere i andre operasjoner, og betyr en langt bedre utnyttelse av grunnmaterialet, I alminnelighet
tror jeg bruken av EDB-maskiner vil
vsere en kraftig stimulans til matematiskstatistiske studier som korrelasjons- og
regresjonsanalyser.
Innledningsvis skisserte jeg et system
for beskrivelse og registrering av sta-

tistikkproduksjonens forskjellige virksomheter. Det er en administrativ oppgave a registrere kostnader og resultatet
innenfor rammen av et slikt system.
Dette driftsregnskapet kan vsere til
stor nytte under planleggingen av statistikkproduksjonen. En m0ter her imidlertid fordelingsproblemer som det bare
vil vaere mulig a gi en realistisk utforming og 10sning ved hjelp av et
EDB-system.
Jeg vil til slutt i denne f0rste fase
peke pa at det ogsa innenfor publise- _^
ringsfunksjonen ligger integreringsoppI
gaver. For enkelte statistikker er konsumentene ikke interessert i det fullstendige resultat men spredte enkeltopplysninger og meget raskt. Her kan det etableres et informasjonssystem slik at de
enkelte konsumenter kan fa nettopp den
eller de seller som er av interesse i tabellverket. Framgangsmaten kan vsere
f01gende: For hver selle i hver tabell
bar vi et registerkort for hver kunde som
0nsker opplysninger om denne bestemte
sellen. Disse registerkortene er identifisert med et konsumentnummer. EDBmaskinen produserer kopier med konsumentnummer av hvert sumkort. Kopikortene fra alle sumkortene sorteres deretter pa konsumentnummer, kolleres sammen med et navnekort for konsumenten, listes og er klar til utsending.
Hvilke konsekvenser kan sa denne integreringen i f0rste fase tenkes a ha?
F0rst og fremst kan vi peke pa at behovet for kontorfunksjonserer og konvensjonelle hullkortmaskiner vil bli
mindre enn hva en ellers matte regne
med. Dermed reduseres ogsa selvsagt
plassbehovet. Pa den annen side vil det
oppsta nye behov for tekniske spesialister samt programmerere og teknikere
for a ta vare p& de enna noksa 0mfintlige
EDB-maskiner. I den utstrekning det
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ma utvikles nye metoder vil vi ogsa
trenge flere systemfolk enn na.
Organisasjonsmessig -vil integreringen
kreve visse endringer fordi vi na far en
maskin som alt skal gjennom. Maskinen
kan bare sta ett sted og en stor del av
databearbeidingen ma sentraliseres. Personlig ser jeg ikke dette som noen ulempe
da det gir mulighet for bedre planlegging og utnytting av kostbare maskiner
og tekniske eksperter. Det at en na liar
en maskin som alt skal gjennom, f0rer
ogsa til et nytt k0problem som kan vsere
alvorlig. Mens bearbeidingen foregikk
manuelt, var produksjonen vesentlig horisontalt organisert, dvs. at hvert produksjonssted selv sto for bearbeidingen
fra planlegging til publisering. Dette
gjorde det mulig a produsere statistikkene parallellt og uavhengig av hverandre. I en integrert produksjon ma alt
forega i samordnet rekkef01ge.
For statistikkproduktet vil integrasjonen gi seg utslag i kortere bearbeidingstid for den enkelte statistikk. En kan av
grunner som er nevnt ovenfor fa den
temmelig kjedelige erfaring at totalt sett
kommer statistikken senere dersom produksjonen ikke sterkt omorganiseres.
Dette tror jeg er et viktig moment en
har lett for a overse under forarbeidene
og vurderingene av en omlegging til
EDB. Vi ma imidlertid regne med at
integrasjonen i f0rste fase vil gi oss
kapasitet til a behandle st0rre statistiske
masser og utarbeide en st0rre statistikkmengde.
Et annet viktig moment i forbindelse
med statistikkproduktets egenskaper er
f01gende: Ideelt b0r det alltid eksistere
en klar definisjonsmessig sammenheng
mellom innsamlede opplysninger og de
derav utarbeidde statistiske opplysninger. Et hvert brudd pa denne sammenheng er en kilde til misvisende resulta-
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ter. Vi kan si at en slik klart definert
sammenheng sjelden eller aldri eksisterer i mer eller mindre manuelt bearbeidde statistikker fordi menneskene na
en gang vanskelig kan arbeide helt konsekvent under skiftende forhold. Jo mer
integrert databearbeidingen imidlertid
foregar, jo mer konsekvent og ideell
blir den. Den integrerte databearbeiding
vil derfor f0re til kvalitetsmessig bedre
statistikkprodukt.
2.3. Annen fase — integrering av
flere operasjoner

F0rste fase gir oss relativt liten besparelse i arbeidsledelse fordi en far en
rekke uavhengige integrerte prosesser
som ma samordnes. Den er ogsa karakterisert av et k0problem som kan f0re
til lengre total produksjonstid for statistikkproduksjonen. Videre er det flere
meget arbeidskrevende operasjoner som
det ikke er mulig a komme noen vei
med ved hjelp av en mellomstor, standard utstyrt EDB-maskin.
For a b0te pa disse mangier finner
jeg det naturlig a tenke meg en annen
fase i utviklingen som representerer en
integrering av operasjonene i st0rre
prosesser. Annen fase innledes med anskaffelse av en st0rre EDB-maskin som
blant annet er karakterisert ved fleksibelt input-output system og stor lagerkapasitet i form av bade stort internt
og eksternt lager. Videre vil en i annen
fase fa bruk for spesialutstyr av forskjellig art som allerede na er markedsf0rt eller vil vsere pa markedet om kort
tid.
Det f0rste problem jeg vil dr0fte i
denne fasen er et publiseringsproblem.
I dag er en av de avgj0rende faktorer
med hensyn til statistikkproduktets aktualitet den lange trykningstid. Sa lenge
den typografiske industri er avhengig av
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kvalifisert teknisk arbeidskraft til setting, skulle jeg tro at dette problem ikke
vil fa noen typografisk 10sning pa lange
tider. Det som her er av betydning er
at det materiale statistikkproduserende
institusjoner 0nsker a publisere allerede
foreligger pa en standardisert form som
maskiner arbeider med. Eksperter hevder at det prinsipielt ikke byr pa store
problemer a bygge en konverter som
omsetter opplysninger pa hullkort, hullband eller magnetband til de hullband
som styrer de typografiske settemaskiner. Etter konstruksjonen og anskaffelsen av en slik konverter vil vart problem vsere a lage et redaksJQnsprogram
for EDB-maskinen slik at den omsetter
de statistiske agregater til en 0nsket
tabellredigert form. Dette vil trolig kreve
visse metodiske endringer med hensyn
til tabellstandardisering m. m.
I f0rste fase var dataoverf0ringen, dvs.
konvertering av det statistiske grunnmaterialet til hullkort som maskinene
kunne arbeide videre med en meget arbeidskrevende operasjon. Her vil en uten
tvil oppna stor besparelse ved automatisk dataoverf0ring. I USA har en i
lengre tid na benyttet seg av en spesiell
type av slik automatisk dataoverf0ring,
og det pagar ogsa i Canada arbeid pa
dette felt i forbindelse med den kommende Folketelling. Forel0pig setter det
spesialutstyr som foreligger store krav til
skjemautforming og -utfylling som kanskje ikke gj0r det sserlig anvendelig i
skandinaviske forhold. Imidlertid vil det
trolig om kort tid komme annet utstyr
pa markedet som setter langt fserre krav
til skjema og utfylling.
Hvilke muligheter vil vi sa ha for a
redusere de voksende administrative
samordningsoppgaver ved hjelp av et
st0rre EDB-system utstyrt med lagerkapasitet i form av f. eks. magnetband,

magnetiske skivesystemer eller karuseller? F0rst og fremst vil 0king i lagerkapasitet bety at vi kan integrere flere
prosesser.
Forskjellige metoder for sortering
ved hjelp av EDB-maskiner er forlengst
utviklet, men dersom sorteringen er den
eneste oppgave som skal utf0res pa materialet sa finnes det fremdeles neppe
noe system som kan konkurrere med
hullkortsorterere.
Koding av materialet er en operasjon
vi hittil ikke har ber0rt. Prinsipielt er
koding intet annet enn standardiseringsoperasjon hvor uensartet beskrivelse av
samme egenskap omsettes til en representasjon som er hensiktsmessig for den
videre bearbeiding. Det kan meget lett
utvikles klare regler for standardiseringen som derfor ligger til rette for EDB.
Arbeidet vil pa mange mater vaere likt
det sprakfolkene na fors0ker a utf0re
ved hjelp av EDB-maskiner, og vil kreve
raske og store systemer.
Virkelig besparelse i administrativ arbeidskraft oppnar vi imidlertid f0rst
nar flere av operasjonene integreres til
st0rre automatiske prosesser. I Norge
har vi gjennomf0rt en viss integrasjon
av kontroll, gruppering og tabellreduksjon, og vi planlegger a inkludere deler
av publiseringsfunksjonen i samme prosess. Skal full integrasjon av disse operasjoner imidlertid lykkes, krever det
ogsa at korreksjoner av forkastet materiale integreres for a unnga at kj0ringen ma avbrytes mens en venter pa
resultatene fra granskingen. Mens jeg i
f0rste fase stiller meg skeptisk til mulighetene for selvstendig automatisk
oppretting ved hjelp av en mellomstor
EDB-maskin, mener jeg det kan tenkes
nar en nytter et st0rre system med stor
lagerkapasitet til disposisjon.
Momentan automatisk korreksjon vil
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f0rst og fremst kreve utvikling av nye
metoder bade for kontroll og korreksjon
pa teoretisk-statistisk grunnlag. Det nytter ikke a basere seg pa tradisjonelle,
enkle intuisjonsregler, en ma studere de
cnkelte massers fordelinger og la sa vel
kontroll som eventuell oppretting vsere
bestemt av de empiriske fordelinger. En
vei som her kanskje kan f01ges er at
alle observasjoner betraktes som pavirket
av stokastiske observasjonsfeil. Pa grunnlag av obervasjonsmassen estimeres sa
den sanne fordeling som sa nyttes i det
videre arbeid. Det vil bety at en retter
opp operasjonene mot den estimerte sanne fordelingen.
L0sningen av det tekniske k0problemet ligger kanskje pa det metodiske plan
og en mulighet er her hva jeg kaller
arkivstatistikk. Jeg skal utdype litt nsermere hva jeg mener med dette begrep.
Hver gang det skal utf0res en statistisk
unders0kelse ma det i dag vanligvis innhentes nytt materiale f0r en kan ga i
gang med selve bearbeidingen. Bearbeidingen foregar ogsa selvstendig og uavhengig av foregaende bearbeidinger. Med
spesiell arkivstatistikk mener jeg kontinuerlig innsamling av oppgaver som
samles i et arkiv hvor de er gruppert
etter enhet og systematisk gruppert innenfor enheten. Nar det reises krav om
ny bearbeiding, vil denne forega pa
grunnlag av arkivet og uten noen direkte
foregaende innsamling. Arkivet som vi
kan tenke oss pa magnetband, vil gj0re
det mulig a foreta studier over utviklingen pa enhetsbasis i stedet for pa
gruppebasis slik den vanligvis foregar
i dag.
Organiseringen av de integrerte prosesser kan da tenkes ordnet slik: F0rst
bar en for hver statistikk en automatisk
dataoverf0ring av de kontinuerlig innsamlede opplysninger til magnetband
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som deretter blir kontrollert og korrigert
f0r de innordnes i sin plass i arkivet.
Denne prosess bar som en ser meget til
felles med vanlig registerf0ring ved hjelp
av EDB-systemer. Den andre prosessen
vil vsere bearbeidingsprosessen hvor
opplysningene hentes fram fra arkivet,
de grupperes, beregnes, analyseres og
eventuelt tabellredigeres.
Statistikkproduksjonen etter arkivsystemet skulle kunne by pa en rekke fordeler. For det f0rste vil det gi 0kt statistisk beredskap, dvs. en vil raskere
kunne tilfredsstille et spesielt behov som
oppstar fordi en allerede har opplysningene innsamlet og kontrollert.
Det vil bli lettere a planlegge flytende
produksjon idet en gj0r innsamlingstidspunktene uavhengig av bearbeidingstidspimkter. Pa grunn av den korte bearbeidingstid og den jamne innsamling vil
k0problemet pa EDB-anlegget minimaliseres. Rent praktisk vil en ogsa unnga
de problemer som en har med store hullkortarkiv, hvor kortene kan konime ut
av orden og bli borte. Arkivene vil selvsagt ogsa kunne tjene andre ikke-statistiske formal av administrativ karakter.
Dette vil oftest kreve utskrift av arkivene, og det vil vsere n0dvendig med en
rask linjeskriver. Da utskrivningsprosessen ofte er enkel, b0r en slik hurtigskriver vanligvis vsere off-line men
imidlertid ha en viss selekteringsevne.
Summerer vi opp utviklingen i annen
fase vil den besta i overgang til et st0rre
EDB-system med stor hastighet, fleksibilitet og lagerkapasitet, anskaffelse av
spesialutstyr, integrering i st0rre prosesser og utvikling og anvendelse av en
ny metode som vi har kalt arkivstatistikk. Dette vil redusere behovet for kontorfunksjonserer og administrative arbeidsledere, 0ke det statistiske beredskap, gi raskere resultater pa oppdrag og
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tive enheter i det andre. Innsamlingen
vil na kunne rasjonaliseres ved at en
ikke lenger uavhengige innsamler for
spesielle formal, men f. eks. ser all innsamling av personopplysninger i sammenheng. Fra oppgavegivernes synspunkt skulle dette bety en stor lettelse
nar de slipper a oppgi alle vita hver gang
de skal svare pa et sp0rreskjema. Det
generelle arkivstatistikksystemet ligger
ogsa vel til rette for ikkestatistisk bruk.
2.4. Tredje fase — integrering av
Det vil trolig vsere hensiktsmessig fortflere statistikker
satt a holde pa den integrerte prosess
Den tredje fase ligger sa langt fram
med dataoverf0ring, kontroll, korreksjon
at vi ikke skal gj0re noen bestemte forog arkivering uavhengig av den etterf01utsetninger med hensyn til tekniske
gende bearbeidingsprosess. Men metodehjelpemidler bortsett fra at EDB-systemessig har vi na muligheter for en langt
met forutsettes a vsere meget raskt og
bedre kontroll og korreksjon fordi alle
liar meget stor savel intern som ekstern
opplysninger, bade aktuelle og historislagerkapasitet.
ke, er samlet enhet for enhet.
Det er sserlig to problemer som jeg
Det tekniske organisasjonsproblemet
tror vil vsere framtredende pa dette trinn
vil pa dette stadium ha antatt meget
i utviklingen. F0rst og fremst samfunstore dimensjoner fordi en meget stor
nets behov for en samordning i beardel av statistikkproduksjonen na vil
beidingen av de enkelte statistikker, f.
vaere integrert, og fordi flere uavhengige
eks. samkj0ring av oppgaver som i dag
oppdrag konkurrerer med andre om
innhentes til industristatistikk og til
bruk av arkivet og bearbeidingskapasitefinansstatistikk. I dag er dette vanskelig
ten. Det er nserliggende her a la EDBpa annet enn pa gruppebasis bade fordi
systemet selv overta ogsa administrasjon
de statistiske definisjoner ikke alltid er
av sin egen virksomhet.
tilstrekkelig standardisert og fordi en
Allerede na finns det maskinsystemer
samordning av grunnmaterialet rent
som tillater automatisk prioritering av
teknisk er et omfattende arbeide. Det
flere bearbeidingsoppgaver og parallell
andre problemet jeg sikter til er problebearbeiding. Disse maskinsystemer er
met med rasjonell organisering av EDB- • blant annet karakterisert ved flere pasystemenes bruk som sikrer en objektiv
rallelle input og output kanaler. Anprioritering av de forskjellige arbeider.
vendt pa den integrerte statistikkproDet f0rste problemet tror jeg ma 10ses
duksjon kan disse systemer tenkes a fa
ved overgang til hva jeg med et stikkord
f01gende anvendelse: Et administrativt
vil betegne som generell arkivstatistikk.
program kontrollerer systemet etter en
Med generell arkivstatistikk mener jeg
programmert prioritering av de arbeider
for det f0rste en koordinering av alle
som palegges systemet. Prioriteringer er
de spesielle arkiver til to hovedarkiver.
slik at gjennom en maksimal utnytting
Enhetene i det f0rste vil vsere personer
av maskinen tar en sikte pa raskest mulig
og bedrifter, institusjoner og administrautf0ring av oppdragene etter prioritet.
muliggj0re jevnere statistikkproduksjon.
Det vil stille 0kede krav til tekniske eksperter, spesielt systemfolk. Organisasjonsmessig er det rimelig at arkivstatistikksystemet som skissert her vil f0re
til et spesielt organ som star for den
egentlige innsamling og et annet som
star for arkivering og utnytting av det
innsamlede materialet.
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En kan tenke seg en indre og en ytre
prioritering. Den indre prioritering tar
sikte pa en time-sharing av systemets
forskjellige organer avbalansert etter
dels egenskaper. Den ytre prioritering
er spesifiserbar og referer seg til oppdragene slik at et oppdrag som ma vsere
ferdig om kort tid gis h0yere prioritet i
bearbeidingssystemet enn et oppdrag
som del ikke haster sa med. Ved siden
av de h0yere prioriterte oppdrag
bar en sa lavt prioriterte kapasitetsutnyttingsoppdrag som maskinen tar fatt
nar den ikke bar h0yere prioriterte
oppdrag a arbeide med. I et arkivslalistisk system skulle den kontinuerlige arkiveringsprosessen passe utmerket som
kapasitetsutnyttingsoppdrag.
I tredje fase vil vi mer enn tidligere
kunne anta at behovet for konlorfunksjonserer og administrative arbeidsledere
vil vsere relativt lite i forhold til hva
vi ellers matte ha regnet med. Vi liar
kanskje funnel en brukbar 10sning pa
k0problemet og maskinadminislrasjonsproblemet. Det integrerte, generelle arkivstatistikksystem vil gi oss en h0y statistisk beredskap som tillater tidsmessig
og rask utf0relse av savel 10pende arbeider som tilfeldige oppdrag.
Den sterkt integrerte slalislikkproduk-jonen som gj0r dette mulig vil imidlervsere meget kapitalkrevende og sette
store krav til tekniske eksperter, f0rst
og fremst system- og programmeringseksperter. Arkivstatistikken som bygger
pa kontinuerlig innsamling av data vil
ogsa sette krav til innsamlingsmetoder
og teknikk og derved til blant annet
blankettspesialister, utvalgseksperter o. 1.

3. Midlene — automatiske maskiner
Vi bar dr0ftet og funnel at integrasjon
av slalislikkproduksjonen ved hjelp av
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EDB-syslemel kan bli 10sningen pa framlidens krav lil sfalislikkproduktel. Detle
har delvis sin forklaring i de slore likheter mellom den menneskelige hjerne
og de programslyrle siffermaskinsystemers virkemate. Jeg vil silere noen sammenlikninger som den kjenle malemaliker og vilenskapsmann John von Neumann pavisle kort tid f0r sin d0d i 1957
bade for a illustrere effeklivilelsforholdene mellom hjernen og de eleklroniske
maskiner og for a vise hvor raskl ulviklingen pa dette omrade gar.4 Von Neumann pavisle at den eleklroniske maskin kunne vsere om lag 10 000 ganger
raskere enn den menneskelige hjerne
som imidlertid pa sin side hadde en
langt sl0rre lolal lagerkapasilel. Han
konkluderle blant annet med at EDBsystemene derfor ville vsere hjernen
langt overlegen nar del gjaldl mange og
kompliserte operasjoner, pa et relativl
lile maleriale malt med den menneskelige hjernes lagerkapasitel som mal.
Allerede i dag bare lo ar eller vet
vi al del na konslrueres EDB-syslemer
som vil vsere nsermere en million ganger
raskere enn den menneskelige hjerne
og som kanskje far en lagerkapasilet som
svarer lil lagring av alle de impulser
som el menneske kan lenkes a molla
over el hell ar. Delle muliggj0r del slore
arbeid som inlegrasjonen og gjennomf0ringen av varl arkivslalislikksyslem
vil legge pa maskinene.
En annen av von Neumanns observasjoner var al mens de eleklroniske syslemer arbeidde hovedsakelig i serie, dvs.
lok for seg en eller en av de operasjoner
og oppdrag som skulle ulf0res, var de
menneskelige organer innslill pa parallell bearbeiding. I dag ser vi al del er
en slerk tendens mot time-sharing og
4
John v. Neumann: The Computer and the
Brain, Yale University Press, New Haven 1958.
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automatisk prioritering av arbeider i de
elektroniske systemer for a gj0re de mer
effektive gjennom simultan bearbeiding
av flere arbeider pa samme tid.
Selv om vi i den foregaende diskusjon
bar stilt meget store krav til del tekniske utstyr er jeg saledes ikke i tvil
om at utviklingen pa dette omrade er
sa rask at vi vil finne h0velig utstyr p&
markedet etter hvert som vart integrasjonsarbeide skrider fram.

4. Planlegging av et integrert
databearbeidingssystem
4.1. Organisasjon av et statistisk
IDE-system
Jo mer integrert og komplisert statistikkproduksjonen blir, jo mer avhengig
blir en av forskjellige typer av eksperter.
En rasjonell utnytting av ekspertene krever ofte en sentralisering av enkelte
virksomheter. Dette gjelder sserlig nar en
bygger bearbeidingen pa et st0rre EDBsystem fordi den maskinelle bearbeiding
da ma forega pa et sted.
Den ideelle framtidige organisasjon av
statistikkproduksjonen bestar etter min
mening av tre samordnede seksjoner, en
bestaende av de forskjellige grupper av
fag-statistikere, en seksjon for innsamling av statistisk materiale og en tredje
for integrert statistisk databearbeiding.
Den siste seksjon som er av interesse
her, ma besta av 5 grupper:
a. En gruppe for utvikling av langtidsplaner og koordinering
s^ b. En gruppe for utvikling av metoder for databearbeiding
; c. En gruppe for 10pende planlegging
av konkret databearbeiding
> d. En gruppe for drift av systemet
e. En gruppe for teknisk vedlikehold.

Gruppen for langtidsplanlegging b0r
ha som oppgave a utarbeide oversikter
over framtidig maskinbehov pa grunnlag av de arbeider statistikerne har
planer om a sette i gang. Gruppen ma
saledes holdes orientert om alle framtidige unders0kelser som tenkes satt i
gang. Den ma f01ge med i den tekniske
utvikling, herunder leveringstider og
betingelser for det utstyr som kan komme pa tale og anbefale anskaffelser i god
tid f0r behovet oppstar. Det kan ogsa
vsere hensiktsmessig at koordinering og
utarbeiding av retningslinjer for arbeidet i de andre grupper utf0res av denne~°"^
gruppen. Likeens sp0rsmalet om rekruttering av nye spesialister.
Gruppen for metodesp0rsmal b0r ha
som hovedoppgave a utvikle nye metoder for integrert databearbeiding i
takt med anskaffelsen av nytt utstyr.
Det er rimelig at denne gruppen vil fa
sterkt preg av matematikere og systemfolk.
Gruppen for kj0replanlegging skal forberede og programmere all kj0ring pa
systemet pa grunnlag av de metoder som
metodegruppen anbefaler. Innen denne
gruppen vil det vsere rimelig med en
spesialisering pa funksjon, f. eks. inputprogrammer, arkivprogrammer, analyseprogrammer.
Gruppen for drift b0r ha ansvarei,
for den rent tekniske betjening av maskinene og kj0ring av arbeidene etter
de utarbeidde kj0reinstrukser. Operat0rene b0r trolig spesialiseres pa forskjellig utstyr.
Gruppen for teknisk vedlikehold bestar av teknikere- som har til oppgave
a holde systemet pa en h0y teknisk standard. Under visse forhold vil denne
gruppe h0re hjemme i produsentens organisasjon.
Spesialiseringen gj0r det rimelig med
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en sa sterk oppdeling i grupper, blant
annet fordi en her har lang planleggingsperiode som gj0r det n0dvendig a
holde seg til planene. Det b0r ikke vsere
for enkelt a foreta stadige overf0ringer
av arbeidskraft mellom gruppene. Organisasjon i sa mange grupper har imidlertid den svakhet at den kan f0re til
darlig samarbeid. Derfor tror jeg det
er absolutt n0dvendig at en fra begynnelsen ma gi organisasjonen en slik utforming at arbeidet i gruppene blir
koordinert ved en felles ledelse.
4.2. Program for gjennomfering av IDE
i statistikkproduksjonen
Som en avslutning og sammenfatning
av disse betraktningev om integrert databearbeidhig i statistikkproduksjonen vil
jeg sette fram f01gende arbeidsprogram
hvor gjennomf0ring av hvert punkt kan
antas a kreve om lag et ar:
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1. Utredning om anskaffelse av en mellomstor EDB-maskin
2. Forberedelser til omlegging til EDBmaskinen
3. Anskaffelse av EDB-maskin og omlegging av operasjoner som ikke betinger metodeendring
4. Omlegging av operasjoner som betinger metodeendring
5. Utredning om anskaffelse av et stort
EDB-system
6. Forberedelser til omlegging til det
store EDB-system
7. Anskaffelse av ett stort EDB-system
og videre integrasjon av operasjoner
til st0rre prosesser
8. Utvikling av metoder for arkivstatistikk
9. Omlegging av enkelte statistikker til
arkivstatistikk
10. Generell omlegging til arkivstatistikk.

