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Suein Nordbotten:

Produksjonsteori og statistikkproduksjon.

En skal her vise hvordan den velkjente Produksjonsteorien
kan nyttes som et hjelpemiddel ved planlegging av statistiske
unders0kelser og gjennomtenkning av problemer som knytter
seg til unders0kelsene. Et typisk problem som oppstar er hvor
meget arbeid en skal legge i f. eks. innsamlingsprosessen og
hvor meget i bearbeidingen. Det er her meget som tyder pa at
en ved enkelte typer unders0kelser lett vil overvurdere betyd-
ningen av en relativt sterk arbeidsinnsats ved bearbeiding av et
statistisk materiale og satse for lite pa en forsvarlig innsamling
av materialet. Videre vil f. eks. hundre present kontroll av ar-
beid pa et enkelt trinn i prosessen ofte koste uforholdsmessig
meget og ville vaert bedre anvendt pa et annet trinn. Disse pro-
blemene er naert beslektet med de som produksjonsteorien be-
handler og denne kan derfor med fordel nyttes ogsa pa disse
problemer.

,

1. Produksjonsteori.
Formelt er det pa mange mater liten forskjell mellom en be-

drift som produserer konsumvarer og en annen som produserer
statistikk. I begge vil det ofte vsere en malsetting a oppna det
«beste» resultat for en gitt innsats, eller, et gitt resultat for
minst mulig innsats.

La oss tenke oss en statistikkproduserende bedrift, f. eks. et
markedsanalyseinstitutt eller et offentlig statistisk byra hvor vi
fore!0big forutsetter at problemet med maling av statistikkpro-
duksjonen er 10st. St0rrelsen av produktet vil det vsere rimelig
a anta avhenger av bl. a. arbeidsinnsatsen under planlegging av
unders0kelsen, ved innsamlingen av materialet, ved bearbeidin-
gen osv. Likeledes ma det vsere rimelig a anta at tallet pa ele-
menter som observeres ma vsere av betydning for statistikk-
produktet.

Vi forutsetter at denne sammenheng mellom produktet og
innsatsfaktorene kan uttrykkes ved et produktfunksjon
P = P(t1f . . . t m , n) (1)
hvor P betegner statistikkproduktets st0rrelse, t; timeverkinn-
satsen pa de i-te stadium i unders0kelsen og n tallet pa ele-
menter som observeres Med hensyn til funksjonsformen P vil
vi anta at den er kontinuerlig med partielle deriverte.
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Partiell derivasjon av produktfunksjonen gir de kjente grense-
produktiviteter

Pn = SP/Sn og p: = for i = 1 m (2)

Vi forutsetter her at time!0nningene pa de forskjellige stadier
er gitt og betegner dem for enkelhets skyld med q; hvor
i = 1 ... m. Likeledes oppfatter vi andre kostnader pr. element
som gitt og betegner dem ved q0. Statistikkproduksjonens totale
kostnad blir da

K = q0 . n q. . t. (3)

Malsettingen kan na tenkes a vsere substitumal allokering av
av en gitt bevilgning K°, dvs. vi s0ker den allokering av resur-
sene som gir st0rst P. Matematisk kan allokeringsproblemet
formjuleres som det bandlagte maksimeringsproblem1).

P(t1f.. .-.tm,n) — X ( q 0 . n K°) = maks.
(4)

Under visse forutsetninger om funksjonsformen P legger 10s-
ningen av problemet de m substitumalbetingelsene

pa de m + 1 innsatsfaktorene, og gir sammen med budgett-
betingelsen, dvs. (3) og gitt K°, de optimale innsatsverdier.

En noe annen problemstilling vil vi fa dersom vi tenker oss
gitt en pris, k, pr. enhet av P, og antar at bedriften er «kvan-
tumstilpasser». Bedriftens profittlikning kan da skrives

U = k .P—(q 0n+ 2 q. (6)

Er na bedriftens malsetting profittmaksimalisering, b0r den plan-
legge sine unders0kelser slik at innsatsene t1 ... tm og n til-
fredstiller de m + 1 betingelser en far nar en sier at br0kene
i (5) skal vaere lik 1/k. I det etterf01gende vil vi imidlertid bare
holde oss til den problemstilling som vi bar uttrykt ved (4).

II. Statistikkproduktet.
En praktisk anvendelse av teorien ovenfor reiser en rekke nye

problemer og da f0rst og fremst problemet om hvordan en skal
kunne male statistikkproduksjonen pa en tilfredsstillende mate.
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For enkelhets skyld vil vi anta at bedriften bare beskjeftiger
seg med maling av et enkelt kjennemerke. Resultatet av denne
malevirksomhet eller produksjon kan vi selvsagt uttrykke pa
mange rrtater. Det vil sannsynligvis ikke vaere sserlig brukbart
om en som mal for produksjonen nytter f. eks. antall siffer i
maleresultatet. Oppdragsgiveren vil ikke vsere interessert i sif-
ferrike malinger, men i palitelige resultater. I motsetning til
vanlig produksjonsteori hvor en gjerne forutsetter konstant kva-
litet, er det f0rst og fremst kvalitetens variasjoner med innsat-
sene som er av interesse ved statistikkproduksjonen. A male
statistikkproduktets st0rrelse vil vi derfor oppfatte som det a
male paliteligheten ved en statistisk maling2).

Sannsynligvis kan det filosoferes like meget over hva en vil
eller b0r legge i begrepet palitelighet som det er filosofert over
nytte- og velferdsbegrepene. Fra nytteteorien vet vi imidlertid
at det ofte er tilstrekkelig a kjenne en indikator som kan be-
traktes som en eller annen monotont stigende transformasjon
av nytten3). Dette er ogsa tilfelle nar det gjelder a finne sub-
stitumalbetingelsene for statistikkproduksjonen. Kan vi male
en indikator F som kan betraktes som en monotont stigende
transformasjon av P, dvs.

P = L[F( t 1 , . . . t m , n ) ] hvor L' = dL/dF > 0 (7)

er dette tilstrekkelig fordi substitumalbetingelsene da kan skrives

L'-FJ<i0 = L'.F iyq1==. . . =L'-Fm /qm (8)

ved a sette inn Pn = L'-F^ og Pj == L'-Fj, 1 = 1 . . m, i (5).

Her kan apenbart L' strykes og en finner at betingelsene
for en substitumal tilpassing er gitt ved at alle forholdene mel-
lom de partielle deriverte av palitelighetsindikatoren med hen-
syn pa innsatsfaktorene og deres respektive priser skal vaere
like.

///. Palitelighetsindikatoren.
Anta at det ved kjennemerket som skal males kan assosieres

en «sann» kjennemerkeverdi som betegnes med symbolet X, og
la maleresultatet av dette kjennemerket betegnes med Y.

Paliteligheten av en maling vil gjerne vsere et uttrykk for hvor
lite avviket mellom Y og X er. Det kan tenkes tilfeller hvor det
er viktig a skille mellom fortegnene nar en skal gi uttrykk for
paliteligheten. Her vil vi anta at to malinger med like store av-
vik fra X, men med motsatte fortegn er like palitelige. Vi finner
det videre rimelig a anta at paliteligheten av en maling avtar
nar tallverdien av avviket mellom maleresultatet og X 0ker.
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Under disse forutsetninger vil F = 1/(Y — X)2 vaere en brukbar
palitelighetsindikator. Ettersom X er en konstant ma det vasre
Y som pavirkes av variasjon i innsatsfaktorene.

Antar vi at oppdragsgiveren stiller en viss sum til disposisjon
for unders0kelsen, finner vi if01ge (8) at substitumalbetingel-
sene kan skrives

-2(Y-X)~3 . Yn/q0 * _2<Y-X)-3.Y;/qi = . . . =
_2(Y-X)-3.Ym/qm (9)

som etter forkortinger blir

Disse betingelser legger sammen med budgettbetingelsen m + 1
band pa det samme antall innsatsfaktorer. Krever imidlertid
oppdragsgiveren et resultat med en viss palifelighet billigst
mulig, m& han ogsa kunne si hvilken indikatorverdi dette svarer
til. Palitelighetskravet vil da bli det (m + 1) — te band istedet for
budgettbetingelsen.

En vil saledes miatte kjenne de partielle deriverte Y' og
Y; , i=l. . . .m, og i visse tilfeller ogsa selve funksjonen Y om
en skal kunne planlegge substitumal innsats av de forskjellige
faktorer.

Likevel vil kanskje bare et summarisk kjennskap til Y og
dens deriverte vsere tilstrekkelig til a vise at det kan foretas
bedre allokeringer i mange tilfeller enn de en kommer frem til
nar en f01ger de tradisjonelle prinsipper for planlegging av en
unders0kelse. Et slikt kjennskap skulle det vaere mulig a skaffe
seg ved analyser av liknende tidligere unders0kelser eller ved
analyse av en fore!0big miniatyrunders0kelse som senere vil
innga som en liten del av den egentlige unders0kelse. Slike
metoder har allerede funnet stor anvendelse pa forskjellige
allokeringsproblemer som oppstar ved stratumdelte tilfeldige
utvalgsunders0kelser.
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