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Svein Nordbotten:

Vurdering av statistikkens noyaktighet.
Statistiske data vil i stor utstrekning vsere estimator pa
kjennemerkeverdier ved de masser som er unders0kt fordi en
fullstendig unders0kelse eller en omhyggelig bearbeiding vil
medf0re uforholdsmessig store kostnader. Verdien av statistikken vil selvsagt 0kes betraktelig om det var mulig a gi mal
for estimatenes n0yaktighet 1 ). Problemet a finne fram til metoder for a vurdere statistikkens n0yaktighet bar i de senere
ar opptatt en rekke framtredende statistikere. Et naturlig sentrum for denne forskervirksomhet pa statistikkens omrade bar
vaert det store Bureau of the Cencus i USA som i f01ge sitt arbeidsprogram forplikter seg til a gi sa objektive mal som mulig
for n0yaktigheten av den statistikk det utarbeider.
For statistikerne er det ikke bare statistikkens n0yaktighet
som er av interesse, men ogsa de enkelte feilkomponenter og
deres relative st0rrelse. Utvidet kjennskap til disse vil ved seiiere unders0kelser vsere til hjelp for en optimal allokering av
de tilgjengelige resurser. Feilen, den inverse verdi av et estimats
n0yaktighet, defineres som differansen mellom estimatet og
«sann» kjennemerkeverdi 2 ). Den praktiske nytte av denne definisjon vil selvsagt belt og holdent vsere avhengig av definisjonen av «sann» kjennemerkeverdi. Census Bureau foreslar
at sann verdi ma tilfredsstille f01gende tre krav 3 ):
a. Sann verdi ma vsere entydig definert.
b. Sann verdi ma vsere definert slik at den er i samsvar med
unders0kelsens malsetting.
c. Sann verdi ma vsere definert ved operasjoner som faktisk kan
la seg gjennomf0re selv om de skulle medf0re store kostnader.
Feilen ved en statistisk oppgave kan skyldes en rekke forskjellige faktorer som for eksempel upresise definisjoner, uheldig distribusjon av skjemaer, darlig instruksjon av intervjuerne,
revisjon, kode eller darlig korrekturlesning. Ved en vel planlagt
unders0kelse regner en likevel med at det er relativt fa faktorer
som kan pavirke unders0kelsens resultater vesentlig. Dr. W. E.
Deming nevner i sin bok ialt 19 typer av feilkilder som kan
komme pa tale 4 ).
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De viktigste feilkildene kan grupperes i noen fa hovedgrupper.
En gruppering soni ikke avviker meget fra den amerikanske er:
I. Tilfeldige fell (random errors). Disse fell opptrer i utvalgsunders0kelser hvor et tilfeldig element er innf0rt ved tilfeldige
trekninger. Den tilfeldige feilkomponent ved et estimat er definert som differansen mellom estimatet og estimatets forventr.ing. Den inverse st0rrelse av estimatets tilfeldige feilkomponent blir ofte betegnet som estimatets presisjon. Dette mal har
f01gelig bare mening ved unders0kelser som pavirkes av et
tilfeldig element. Vurdering av den tilfeldige feilkomponent er
vel kjent fra samplingteorien og en skal ikke ga naermere inn pa
dette her.
II. Ikke-tilfeldige fell (non-random errors). Mens den tilfeldige
feilkomponent bare forekommer i unders0kelser hvor det er
foretatt tilfeldige trekninger, er de ikke-tilfeldige feilkomponenter langt mer generelle. De opptrer savel i utvalgsunders0kelser
som i fullstendige tellinger. En alminnelig innvending mot
bruken av tilfeldige utvalgsunders0kelser er at resultatene pavirkes av en tilfeldig feilkomponent. Ved 0ket kjennskap til
de ikke-tilfeldige feilkomponenter og deres st0rrelsesorden, kan
det tenkes en finner at den tilfeldige feilkomponent likevel er
relativt liten i forhold til den ikke-tilfeldige feilkomponent. Er
da malsettingen a maksimalisere n0yaktigheten av en unders0kelses resultater under hensyn til en gitt bevilgning, vil kanskje den beste 10sning vsere et lite tilfeldig utvalg hvor en tar
sikte pa a redusere eller unnga de ikke-tilfeldige fell.
Den ikke-tilfeldige feilkomponent kan videre tenkes a besta
av tre typer fell:
1. Dekningsfeil (coverage errors). Disse fell skyldes at statistikkerne ikke bar klart a identifisere alle elementer i den
masse soni skulle unders0kes, eller at de feilaktig bar inkludert elementer i unders0kelsen som ikke h0rer hjemnie
i massen. Ved en rekke unders0kelser i USA bar en konstatert et betydelig underskudd pa elementer.
2. Svarfeil (response errors). Dette er fell som er oppstatt
under innsamlingen av det statistiske materiale. Arsakene
kan vaere skjemaets utforming, intervjuenes oppf0rsel, oppgavegiverens innstilling etc. Det er vanlig ogsa a gruppere
feil som skyldes «non-response» i denne gruppen 5 ).
3. Bearbeidingsfeil ^processing errors). Disse feil oppstar
under bearbeidingen av det statistiske materialet og omfatter kode-, revisjons-, punche-, trykkfeil etc.
De som har fors0kt a vurdere eller male st0rrelsen pa ikketilfeldige feil har of test nyttet en av de to f01gende metoder:
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I. Den f0rste og eldste av de to metoder bestar i a sammenligne
resultatene fra den unders0kelse som skal vurderes med resultater som en har funnet ved andre unders0kelser av de samme
kjennemerker. Avvikenes st0rrelse nyttes sa soin inverse mal
pa n0yaktigheten av unders0kelsene. Som typisk eksempel pa
bruken av denne metode kan nevnes sammenligninger melloni
folketellinger og de resultater den 10pende befolkningsstatistikk
gir.
Det er apenbart alvorlige svakheter ved denne metode. En
forutsetning for at den overhodet kan nyttes er at det foruten
resultatene fra den unders0kelse som skal vurderes ogsa foreligger resultater fra en sammenlignbar unders0kelse. Det kan
vsere vanskelig a avgj0re om begge unders0kelser tok sikte pa
a male de samme kjennemerker. Begge unders0kelser kan ogsa
ha store underskudd pa elementer uten at det n0dvendigvis beh0ver komme fram ved en sammenligning av resultatene. Om
en paviser store avvik mellom resultatene av to unders0kelser,
vil en heller aldri med sikkerhet kunne si noe om hvilken av
dem er n0yaktigst. Den st0rste bakdel ved metoden er imidlertid
at den ikke gir noe grunnlag til a si noe om arsakene til eventuelle feil som en senere kan dra nytte av.
II. Den andre metode som har vsert nyttet til a vurdere statistiske resultaters n0yaktighet, bygger pa den moderne samplingteori. Prinsippet er at en fra den masse som unders0kelsen
skulle omfatte, trekker et tilfeldig kontrollutvalg av elementer,
Kontroll av hvert trinn i tellingsplanen gjennomf0res omhyggelig slik at kontrollresultatet tilfredsstiller definisjonen for
sann kjennemerkeverdi. Avviket mellom et elements kjennemerkeverdi registrert ved den opprinnelige unders0kelse og ved
kontrollen pa et bestemt trinn i tellingsplanen, kalles elementets
individuelle feil pa vedkommende trinn. Pa grunnlag av de
individuelle feil hos utvalgselementene pa de forskjellige trinn,
estiineres sa de enkelte totale eller relative feilkomponenter.
De st0rrelser en kommer fram til ved denne type maling av
feilkomponentene vil saledes selv vsere pavirket av tilfeldige
feilkomponenter.
Istedet for tilfeldige kunne en ogsa nytte kontrollerte kontrollutvalg. Fordelen ved a nytte tilfeldige utvalg er at de gir grunnlag for utledning av objektive mal pa estimatenes presisjon,
mens lilsvarende estimater fra et kontrollert utvalg selv kan
pavirkes av ikke-tilfeldige feilkomponenter av ukjent st0rrelsesorden 6 ). Denne fordelen ved de tilfeldige utvalg ma i denne forbindelse ansees a vsere sa betydelig at vi her kan se bort fra
bruken av kontrollerte utvalg.
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For at estimatene pa feilkomponentene skal ha en tilfredsstillende presisjon og kontrollen samtidig b0r bli billigst mulig,
kreves det en grundig planlegging av utvalget. Her kommer
hele den moderne samplingteori for endelige masser til anvendelse med kompliserte samplingsplaner og fine estimeringsprinsipper 7 ). Av sserlig betydning for vurdering av dekningsfeilen
er den sakalte «area sampling*. En masse som unders0kes vil
ofte defineres som elementer av et bestemt slag innen et avgrenset geografisk omrade. Deter en dette omrade opp i et
st0rre antall arealer og trekker et tilfeldig utvalg av disse hvor
det foretas n0yaktig opptellinger, kan avvikene for de enkelte
arealer inellom tallet pa elementer registrert ved den oppriniielige unders0kelsen og ved kontrollopptellingen nyttes for estimering av dekningsfeilen.
Hvert element i kontrollutvalget av arealer kunne videre kontrolleres med henbtikk pa estimering av diverse svar- og bearbeidingsfeil. Dette vil ofte vise seg a va^re un0dvendig da en
kan oppna tilstrekkelig presise estimator pa disse feilkomponentene ved et langt mindre utvalg. Det planlegges derfor gjterne
en sakalt flerstegs samplingsplan hvor det fra hvert enkelt
utrukket areal trekkes et tilfeldig utvalg av elementer. For at
utvalget skal bli mest mulig effektivt blir ogsa i tillegg en eller
flere stratifikasjoner av bade arealer og elementer nyttet.
I Census Bureau er det allerede foretatt en rekke malinger av
forskjellige tellingers n0yaktighet etter de prinsipper som er
beskrevet under metode II. ovenfor. Unders0kelsene startet i
1945 med maling av n0yaktigheteii ved resultatene fra 1945
Census of Agriculture. Resultatet av malingen viser at omkring
10 % av farmerne er ikke kommet med i tellingen. Likeens viser
malingen av dekningsfeilen ved 1947 Census of Manufactures
et underskudd pa industribedrifter som i present er det samme
som for jordbrukstellingen. Lignende unders0kelser er foretatt
i forbindelse med 1948 Census of Business og de store tellingene
som ble holdt i 1950. Disse unders0kelser tok ogsa sikte pa
maling av andre feilkomponenter. Resultatene av disse malinger
er enna ikke offentliggjort i detalj, men det er meget som tyder
pa at de vil fa stor betydning for den videre utyikling av denne
metode for maling av feilkomponenter ved statistiske oppgaver.
Berettigelsen av det arbeid som Census Bureau har nedlagt pa
dette omrade uttrykker dets Deputy Director, A. Ross Eckler,
pa t'01gende mate i en oversikt for International Statistical Institut 8 : «Satisfactory measures of the accuracy of the different
statistics will make them more convenient for making decisions,
will educate the consumers of statistics to be more discriminating in selection and use of statistical information and will in11

crease public confidence in large scale programs based on
statistics when the precision of the statistics is presented.»
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Hvor star Norge?
«There is no other alternative to totalitarian slavery than
liberty.»
(Ludwig von Mises i «Planning for Freedom*.)

Student-enquete.
I den arelange diskusjon om studieplan etc. har en savnet en
opinionsunders0kelse blant studenter. Resultatet er at de forskjellige deltakere i diskusjonen har operert med uttrykk som
«de fleste studenter mener» osv., uten a ha noe saerlig grunnlag
for det. Det kunne derfor ha interesse a fa en virkelig storstilet
Gallup blant studenter. Som en slags Gallup i miniatyr har na
«Stimulator» stilt noen sp0rsmal til 3 l.avdelingsstudenter. Selv
om tre er et altfor lite antall til a kunne foreta noen fordeling
av studentmassen med hensyn pa de enkelte meningsnyanser,
sa kan en i allfall ved en slik unders0kelse fa et inntrykk av
hvor forskjellig meningene kan vaere, og hvor misvisende det
derfor ofte er a snakke om en slags kollektiv mening blant studentene.
Det er mulig vi senere vil pr0ve en liknende enquete blant
2.avdelingsstudenter og blant yngre kandidater.
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