
Rapport
R 2003:13

Fördjupad analys av viktning
i Rese- och turistdatabasen

Andreas Holmström 
Fredrik Junkka

RAPPORTSERIEN



 
Fördjupad analys av viktning i Rese- och Turistdatabasen 

3 

Förord 
 
Det viktsystem som idag används för korrigering av de skevheter som Rese- och 
Turistdatabasen (TDB) antas ge ifråga om resmönstret hos svenskar i åldern 0-74 
år, har sina brister. Bland annat bygger det nuvarande systemet på antal personer i 
Sveriges hushåll. Då den senaste informationen som finns att tillgå om detta 
härstammar från Folk- och Bostadsräkningen 1990 (FoB-90), måste dessa data 
anses föråldrade. Dessutom används en så kallad glömskevikt, vars ursprung och 
riktighet ifrågasattes av Ingvar Holmberg. Denna glömskevikt är tänkt att 
korrigera en minneseffekt som antas göra att intervjupersonerna placerar en resa 
tidigare i tiden än den egentligen skedde. Holmberg anser att det även finns en 
teleskopeffekt, som går åt andra hållet och därmed tar ut den minneseffekt som 
intervjupersonerna antas ha. 
 
Under hösten 2003 ska ett nytt viktningsförfarande diskuteras, som bygger på 
ålders-, köns- och regionskorrigeringar. Denna rapport utvärderar tre alternativa 
system och har som främsta syftet att skapa ett underlag för diskussioner kring 
viktning av gammalt och framtida data från TDB, snarare än att bestämma ett nytt 
viktsystem. Oavsett vilken av de tre metoder som kommer att användas innebär 
det en förbättring jämfört med det nuvarande. 
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Sammanfattning 
 
Rese- och Turistdatabasen (TDB) är en resvaneundersökning som under olika 
ägare och med olika urvalsmetoder pågått kontinuerligt sedan 1989. Ett 
tvåstegsurval har använts under hela perioden för att välja ut intervjupersonerna. I 
första steget väljs hushåll ut slumpmässigt och i andra steget en person i varje 
hushåll. Detta urvalsförfarande innebär att vissa skevheter uppstår mellan 
målpopulationen och urvalet. För att få bra skattningar av resandet bör 
skevheterna korrigeras med hjälp av vikter. Vikterna kan konstrueras på olika sätt. 
I denna rapport jämförs vikter som är konstruerade efter två olika metoder. Den 
ena är så kallad rak viktning. Denna metod går ut på att dela upp populationen i 
stratum. För varje stratum multipliceras sedan samtliga observationer med samma 
vikt så att de intervjuade personerna representerar antalet personer i samma 
stratum hos målpopulationen. Den andra metoden, kallad rakingmetoden, bygger i 
stort sett på sammanslagningar av raka vikter, som sedan korrigeras efter givna 
marginaler. 
 
Tre olika varianter av de två viktningsmetoderna, jämförs i huvudrapporten. 
Jämförelserna har gjorts efter tre huvudkriterier, vilka är hur många resor de 
genererar, hur bra de klarar av att fånga befolkningsstrukturen i målpopulationen, 
samt stabiliteten hos vikterna. Jämförelseperioden är 1990-2002 och 
viktningsvarianterna i huvudrapporten är följande: 
 

• Rak viktning med sju regioner, fem ålderklasser och kön. 
• Rakingmetoden med sju regioner, fem åldersklasser och kön. 
• Rakingmetoden med 21 län, fem åldersklasser och kön. 

 
I bilaga 4 utvärderas även följande viktningsvarianter: 
 

• Rakingmetoden med sju regioner, fem åldersklasser, kön och 
hushållsstorlek. 

• Rakingmetoden med 21 län, fem åldersklasser, kön och hushållsstorlek. 
 
I antal resor per helår, finns inga större skillnader mellan metoderna. Eftersom det 
dessutom saknas facit över hur många resor som genomförs, är det svårt att hitta 
argument utifrån detta till att någon av metoderna skulle vara bättre än någon 
annan. Samtliga metoder korrigerar det totala resandet uppåt. 
 
Rak viktning med sju regioner, fem åldersklasser och kön klarar bäst av att fånga 
befolkningsstrukturen uppdelad i 21 län, kön och fem åldersklasser. Detta beror 
till stor del på att den bäst klarar av att korrigera för skevheter i ålders- och 
könsfördelningen. När det gäller befolkningsstrukturen endast uppdelad i 21 län 
klarar däremot rakingmetoden som bygger på 21 län, fem åldersklasser och kön 
sig bäst.  
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Rakingmetoden har en klar fördel i fråga om stabiliteten hos vikterna, speciellt 
gäller det den som bygger på sju regioner, fem åldersklasser och kön. Variationen 
mellan observationernas vikter är lägst för den metoden, vilket även gäller 
maxvärdet. Rak viktning som bygger på sju regioner, fem åldersklasser och kön är 
den som klarar detta sämst. Den har högst variation och högst maxvärde. 
Minvärdet ligger dock i paritet med rakingmetoden som bygger på 21 län, fem 
åldersklasser och kön.  
 
Som metod är rak viktning mer direkt än rakingmetoden. Problemet med rak 
viktning är att med en indelning i sju regioner, fem åldersklasser och kön 
innehåller en del stratum så pass liten andel av populationen, att risken med alltför 
höga vikter är stor. Personer som inte är representativa för stratumpopulation kan 
därför få för stor betydelse. Risken med helt tomma stratum går heller inte att 
bortse ifrån. I rapporten har det utifrån antal personer per stratum under tidsserien 
1990-2002 skattats att ungefär en månadsundersökning per 37 år kommer att 
innehålla helt tomma stratum. Detta kan ställas mot att vikterna som 
rakingmetoden bygger på kan motarbeta och ta ut varandra, vilket gör denna 
metod mer trubbig än rak viktning. Ibland är det dock bättre med skattningar som 
har en viss bias, mot en mer korrekt viktning där sannolikheten att 
ickerepresentativa personer får alltför stor betydelse är större.  
 
En sak som testen visar med tydlighet är att ett stratifierat urval med hänsyn till 
län skulle förbättra egenskaperna hos samtliga viktningsmetoder. När det i övrigt 
gäller metodernas lämplighet är det svårt att dra några klara slutsatser, samtliga 
metoder har sina fördelar och nackdelar. Den metod som föreslås i denna rapport 
är ändå rakingmetoden med 21 län, fem ålderklasser och kön. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
I rapporten ”Om uppräkning av TDB-data till nationell nivå”, föreslog Ingvar 
Holmberg en rak viktning med sju regioner, fem åldersklasser och kön, som 
metod för att vikta upp observationerna i Rese- och Turistdatabasen (TDB) till 
riksnivå. Utvärderingen som ledde fram till detta viktssystem byggde på antal 
resor per månad under år 2000. På uppdrag av SJ och SIKA har 
turismforskningsinstitutet ETOUR närmare utvärderat den raka viktningen som 
Ingvar Holmberg föreslog, samt ett par rakingmetoder. Dessa rakingmetoder är en 
som bygger på en indelning i sju regioner, fem åldersklasser och kön, samt en som 
bygger på en indelning i 21 län, fem åldersklasser och kön. 
 
Det är viktigt att ha i åtanke när rapporten läses att det är en fortsättning på Ingvar 
Holmbergs rapport och ska därför ses som ett komplement till den rapporten. Det 
kan därför vara bra att ha läst igenom Holmbergs rapport innan denna läses. 
Speciellt gäller det avsnitten ”Teoretiska överväganden” och ”Metoder för 
viktning”. Skillnaden är att i denna rapport utvärderas hur metoderna slår på 
tidsserien 1990-2002, istället för under ett enskilt år. Utgångspunkten är dock att 
de variabler som är av betydelse i uppviktning till riksnivå är region, ålder och 
kön. Denna avgränsning har gjorts med hänsyn till resultat i Holmberg & 
Westberg (2001). 
 
 
1.2 Rese- och Turistdatabasen 
 
Resvaneundersökningen TDB har pågått kontinuerligt sedan 1989, under olika 
ägare. Varje månad intervjuas 2000 svenskar i åldern 0-74 år om deras resor under 
föregående månad, med undantag för under juli månad. Under juli utförs 
nämligen inga intervjuer, men istället görs dubbelt så många intervjuer under 
augusti månad. Fram till och med 1994 intervjuades personerna i augusti om sina 
resor både under juni och under juli månad, med 4000 intervjuer. Sedan 1995 har 
detta dock ändrats så att 2000 av intervjuerna som genomförs i augusti är om 
resorna gjorda under juni månad och 2000 om resorna gjorda under juli månad. 
 
Urvalet genomförs som ett tvåstegsurval. Urvalsprocessen startar genom att 
telefonnummer till ett antal hushåll i Sverige genereras slumpmässigt. I varje 
hushåll som rings upp slumpas sedan en person ut från hushållet, för intervju. 
Detta betyder att urvalet av hushåll väljs med lika sannolikhet och personerna med 
en urvalssannolikhet som är omvänt proportionell mot antal hushållsmedlemmar. 
 
Under perioden 1989-1993 drev Infratest Burke TDB. Dokumentation över hur 
urvalet av telefonnummer togs fram saknas tyvärr under denna period. Resultatet i 
denna rapport tyder dock på att ett stratifierat urval med hänsyn till antalet 
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personer i de olika länen användes under denna period. Sedan TDB flyttades från 
Infratest Burke 1994 har Random Digit Dailing (RDD) använts som urvalsmetod, 
vilket innebär att urvalet utgått från ett obundet slumpmässigt urval (OSU) för 
hushåll i Sverige. Därefter har de två sista siffrorna slumpats om i urvalet för att 
kunna generera upp fler urval ur samma OSU. Under resmånaderna februari och 
mars 1996, samt under perioden maj 1996 till juli 1997 frångicks detta system och 
OSU utan RDD användes. Detta kom sig av att bolaget då tillhörde 
Teliakoncernen och hade ett mycket rabatterat pris på urval. 
 
 
1.4 Varför viktas TDB och hur ska ett bra viktsystem fungera? 
 
TDB viktas för att korrigera de skevheter som den använda urvalsmetoden antas 
ge när det gäller resmönstret. Tyvärr går det ej att ta reda på exakt hur många 
resor som görs enligt TDB-definitionerna. Något facit över hur många resor som 
en korrekt viktning ska svara upp till finns således inte. Andra kriterier får därför 
användas för att se hur bra viktmetoderna fungerar, som t ex hur bra de korrigera 
de skevheter som uppkommer på grund av urvalsförfarandet i 
befolkningsstrukturen mellan urvalet och målpopulationen. Vad som är viktigt att 
ha i åtanke är att ett bra viktsystem ska korrigera de skevheter som finns mellan 
urvalet och målpopulationen så bra som möjligt, samtidigt som vikternas storlek 
och varians måste hållas inom rimliga ramar. Risken med alltför stor variation 
mellan vikterna är annars att osäkerheten för vissa typer av resor blir orimligt hög, 
vilket kan ge skeva resultat. Problemet är att korrigeringen av skevheter blir bättre 
desto fler relevanta grupper som observationerna viktas efter, medan variationen 
ökar när förväntade antalet personer i ett stratum blir färre. Det gäller alltså att 
göra en avvägning mellan hur många observationer som ska finnas i varje stratum 
och hur stor variation som får tillåtas mellan vikterna.  
 
I fråga om rimliga ramar för vikternas storlek är det speciellt farligt med för höga 
observationsvikter. En orsak till detta är att vid TDB-intervjun frågas endast 
detaljerat om de två sista resorna för varje restyp. Denna begränsning 
kompenseras genom att räkna upp de uppföljda resorna efter antal angivna resor 
per restyp enligt nedanstående tabell.  
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Tabell 1.Uppviktning på grund av ouppföljda resor 

Antal resor 

Vikt för restyperna 
(exklusive 
dagsresor i tjänst) 

Vikt för dagsresor i 
tjänst 

1 1 1 
2 1 1 
3 1,5 1,5 
4 2 2 
5 2,5 2,5 
6 3 3 
7 3 3,5 
8 3 4 
9 3 4,5 

10+ 3 5 
 
För en intervju med hög personvikt, som dessutom gjort många resor per restyp, 
kan resvikten därför bli mycket hög, vilket gör materialet känsligt när TDB-data 
analyseras med relativt få intervjuer i basen. Dessutom kan höga vikter innebära 
problem när antal övernattningar analyseras. Visserligen blir resvikten på grund 
av ouppföljda resor sällan särskilt stor för de resor som innefattar många 
övernattningar, men sannolikheten att få med personer som gjort resor med många 
övernattningar är betydligt större. 
 
En skevhet som uppstår på grund av urvalsmetoden gäller hushållsstorlek. Detta 
beror på att i ett hushåll med flera personer har varje individ en lägre sannolikhet 
att bli utvald. Personerna i flerpersonshushåll intervjuas därför relativt mer sällan 
än personer i enpersonshushåll. Problemet är att det inte finns något aktuellt data 
över hushållsstorlek att vikta efter. De senaste data som finns att tillgå är Folk- 
och Bostadsräkningen som skedde 1990 (FoB-90). Då de personer som bor i 
flerpersonshushåll oftast är barnfamiljer, vilka är relativt homogena i sin 
ålderstruktur, föreslog Holmberg & Westberg (2001) istället att viktningen skulle 
ske efter ålder och kön (för att se hur viktning efter hushållsstorlek skulle påverka 
resultatet se bilaga 4). Denna viktning förväntas då kompensera till stor del den 
skevhet som hushållsstorlek antas ge. För viktning efter ålder och kön finns 
dessutom Statistiska Centralbyråns (SCBs) officiella befolkningsstatistik att tillgå, 
vilken uppdateras årligen. 
 
Regionala skevheter kan även finnas i urvalet, av olika skäl. Orsaker till dessa fel 
kan till exempel vara olika väder i olika delar av Sverige, vilket kan påverka i 
vilken utsträckning personerna håller sig hemma. Större regionala evenemang kan 
även göra att delar av populationen i vissa regioner blir svårare att nå, i många fall 
riktar sig evenemangen dessutom till ett visst ålderssegment, vilket även kan 
påverka åldersfördelningen hos de intervjuade personerna i regionen. En annan 
sak som kan uppstå är fel på telefonnätet under undersökningsperioden, men det 
kan även finnas skevheter i det ursprungliga urvalet. I TDB analyseras 
regelbundet resor inom Sverige ner på länsnivå, vilket medför att det är av vikt att 
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ha en bra korrigering av intervjufördelningen på länsnivå. Att det t ex skulle 
finnas skillnader i resbeteendet mellan skåningar och norrbottningar, speciellt när 
det gäller vilka destinationerna de reser till, är mycket troligt. Olika grupper 
människor i en region kan även ha olika resbeteende beroende på ålder och kön. 
För storleken på målpopulationen fördelat på län kan dessutom SCBs officiella 
befolkningsstatistik användas. 
 
Rapportens uppgift har varit att med hänsyn till ovanstående resonemang finna ett 
viktsystem som balanserar önskemålen om relativt låg varians på vikterna och inte 
för stora maxvärden, med att de korrigerar de skevheter i undersökningen som 
finns med hänsyn till län, ålder och kön så bra som möjligt.  
 
 
1.5 Uppdelningar av populationen 
 
Viktsystemen som utvärderas i rapporten bygger, förutom på en indelning i kön, 
även på indelningar i fem åldersklasser och regioner bestående av de 21 länen, 
eller i sju riksområden. Omfattningen av dessa riksområden visas i tabellen nedan 
(se bilaga 1 för geografisk uppdelning). 
 
Tabell 2. Omfattning av riksområden 
Riksområde Ingående län 
Stockholm Stockholms län 
Östra Mellansverige Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland 
Småland med öarna Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland 
Sydsverige Blekinge, Skåne 
Västsverige Halland, Västra Götaland 
Norra Mellansverige Värmland, Dalarna, Gävleborg 
Norrland Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten 
 
Uppdelningen av populationen i fem åldersklasser är enligt tabellen nedan. 
 
Tabell 3. Åldersindelning 

Ålderklass Ålder 
Barn  0-15 år 
Ungdomar 16-24 år 
Yngre medelåldern 25-44 år 
Äldre medelåldern 45-64 år 
Pensionärer 65-74 år 
 
Eftersom namnen på viktsystemen är långa och krångliga, har de förkortats ner på 
de flesta ställena i rapporten. Rak viktning som bygger på sju regioner, fem 
åldersklasser och kön är den enda raka viktningen som utvärderas i denna rapport. 
Den benämns därför oftast som endast ”Rak viktning”. De två rakingmetoderna 
bygger dessutom på samma indelning i fem åldersklasser och kön. Rakingvikterna 
som bygger på sju regioner, fem åldersklasser och kön benämns därför i rapporten 
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oftast som ”Rakingmetoden med sju regioner” och rakingviktningen som bygger 
på 21 län, fem åldersklasser och kön, som ”Rakingmetoden med 21 län”. 
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2 Metoder för viktning 
 
Rakingmetoderna och den raka viktningen som utvärderas i denna rapport viktas 
efter Sveriges officiella befolkningsstatistik. Dessa data, som går att dela upp i 
bland annat län, ålder och kön, sammanställs en gång per år av SCB. I detta 
avsnitt förklaras hur vikter, enligt de utvärderade viktningsmetoderna konstrueras, 
men först några beteckningar som används.  
 
För de olika vikterna, används följande beteckningar: 
 
 v = Raka vikter ej projicerade till riksnivå, 
 V = Raka vikter projicerade till riksnivå, 
 w = Rakingvikter ej projicerade till riksnivå, 
 W = Rakingvikter projicerade till riksnivå. 
 
För populationen används följande beteckningar: 
 

n = Antal personer i urvalet, 
N = Antal 0-74 åringar i Sveriges befolkning. 

 
Populationen delas sedan upp i olika stratum för region, ålder och kön. Vilken 
delmängd av populationen som åsyftas, benämnas via nedsänkta tecken, enligt 
följande beteckningar: 
 

r = region, 
å = åldersgrupp, 
k = kön.  
 
 

2.1 Rak viktning 
 
Rak viktning går ut på att stickprovets observationer delas upp i stratum. För varje 
stratum multipliceras observationerna med en vikt, som motsvarar andelen av 
urvalet som tillhör detta stratum delat med andelen av målpopulationen som 
tillhör samma stratum. Detta ger vikterna följande utseende:  
 

n
n

N
N

v kårkår
kår

),,(),,(
),,( = . 

 
Summan av observationernas vikter är samma sak som summan av vikterna över 
alla regioner, åldersklasser och kön multiplicerat med antalet personer i 
stickprovet som tillhör varje stratum, enligt följande: 
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Observationernas vikters summa är alltså för detta viktsystem lika med antalet 
observationer i urvalet. Detta betyder att observationerna har en snittvikt på ett. 
För att sedan projicera upp observationerna till den totala svenska befolkningen i 
ålder 0-74 år, multipliceras varje observations vikt med N/n, så att: 
 

 
),,(

),,(
),,(

kår

kår
kår n

N
V = . 

 
 
2.2 Rakingmetoden 
 
Rakingmetoden bygger på en minsta kvadratskattning, där vikterna justeras efter 
givna marginaler. Detta är en komplicerad procedur som går att läsa om i Deming 
& Stephan (1940). Tyvärr är metoden svår att applicera på TDB, varför istället en 
modifierad variant av rakingmetoden används för vikta upp observationerna till 
Sveriges befolkning 0-74 år. Denna modifierade metod bygger på en 
multiplikation av raka vikter, som sedan justeras efter givna marginaler. 
 
För varje observation tas två raka vikter fram. En till observationerna för 
regionsindelningen, samt en för ålders- och könsindelningen, enligt följande:  
 

n
n

N
N

v rr
r = , 

 
samt  

n
n

N
N

v kåkå
kå

),(),(
),( = . 

 
Nästa steg blir att för varje observation multiplicera ihop dessa raka vikter. 
Summan av observationernas vikter blir då: 
 

ε+=
⋅⋅

⋅⋅
=⋅⋅ ∑∑∑∑∑∑ n

nnN
NNn

nvvn
r å k kår

kår
kår

r å k
kårkår

),(
2

),(
2

),,(),(),,( . 

 
Om ε blivit noll för månadsundersökningarna skulle samma läge uppstå som för 
rak viktning. Tyvärr är inte fallet så. Det kan dock påpekas att för de två 
rakingmetoderna som utvärderas i denna rapport ligger ε på drygt 0,2 i snitt per 
månad under perioden 1990-2002, vilket är en relativt liten siffra då det ska sättas 
i proportion mot n är som är ungefär 2000. 
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För att få de oprojicerade rakingvikterna måste därför varje observation justeras 
på följande sätt: 
 
 ( ) ( )ε+⋅⋅= nnvvw kårkår /),(),,( . 
 
För att få de projicerade vikterna multipliceras de med N/n, så att: 
 

( ) ( ) ( )εε +⋅
⋅⋅

⋅⋅
=⋅+⋅⋅= nn

nnN
NNn

nNnnvvW
kår

kår
kårkår ///

),(

),(
),(),,( . 
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3 Resultatredovisning 
 
3.1 Resor 
 
Huvudorsaken till att TDB viktas är för att få så bra skattningar som möjligt över 
resandet av svenskar i åldern 0-74 år. Tyvärr finns inget facit över hur många 
resor som svenskarna gjort under perioden 1990-2002. Det är därför svårt att 
jämföra metoderna med varandra och utvärdera vilken av metoderna som bäst 
klarar av att korrigera de skevheter som finns i resmönstret mellan 
målpopulationen och urvalet. Det är ändå bra att veta hur stora skillnader som 
metoderna ger i antal resor. Är skillnaderna stora, är det värt att titta närmare på 
var dessa skillnader ligger. Vid små skillnader är det däremot i stort sett omöjligt 
att dra några slutsatser i detta test, om vilken av metoderna det är mest lämpligt att 
vikta TDB efter. Vad som tas upp i detta avsnitt är därför hur stora skillnader 
sinsemellan som metoderna ger, när det gäller totala antalet resor, men även 
uppdelat på Sverigeresor och på utlandsresor. Som jämförelse tas de oviktade 
observationerna med, projicerade upp till riksnivå. 

Totalt antal resor per år för viktningsmetoderna jämfört med 
oviktade antal resor 
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* Index 100 är antal resor per år som projicerade, men ej viktade värden ger. 
 
Skillnaderna mellan metoderna är små när det gäller totala antalet resor (se bilaga 
2 för antal resor). Relativt oviktat antal resor skiljer det som mest drygt 0,4 
indexenheter mellan två viktningsmetoder, vilket i antal resor är nästan en halv 
miljon. I fallet då skillnaden är som störst gäller det mellan rakingmetoden med 
21 län och rak viktning, där rakingmetoden med 21 län ger fler resor. Större är 
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skillnaden till oviktat antal resor. Jämfört med oviktat antal resor varierar 
viktningsmetoderna från drygt 99 i index som minst, till drygt 102 som mest. I 
antal resor är skillnaden som störst drygt två miljoner resor mellan 
viktningsmetoderna och oviktade observationer. Att skillnaden till de oviktade 
värdena är så pass stor är dock inte alarmerande, då den skattningen inte förväntas 
vara korrekt. 
 
Värt att notera är att samtliga viktningsmetoder i snitt ger fler resor än de oviktade 
observationerna. Vid nio av tretton helårsundersökningar visar viktat antal resor 
på högre siffror än oviktat antal resor för alla tre utvärderade viktningsmetoder. 
Rakingmetoden med 21 län är den av metoderna som korrigerar antalet resor mest 
uppåt, sedan följer i tur och ordning rakingmetoden med sju regioner och rak 
viktningen.  

Antal resor i Sverige per år för viktningsmetoderna jämfört med 
oviktade antal resor 
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* Index 100 är antal resor per år som projicerade, men ej viktade värden ger. 
 
I antal Sverigeresor (se bilaga 2 för antal resor) känns mönstret från totalresandet 
igen. Eftersom Sverigeresorna är en så pass stor andel av det totala resandet är det 
inte särskilt förvånande att totalresandet och Sverigeresorna överensstämmer så 
väl. De tre viktningsmetoderna ger alla i snitt högre skattningar av resandet än de 
oviktade observationerna. Detta medan skillnaden mellan metoderna är liten. De 
metoder där skillnaden är som störst är även här rak viktning och rakingmetoden 
med 21 län. 
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Antal resor till utlandet per år för viktningsmetoderna jämfört 
med oviktade antal resor 
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* Index 100 är antal resor per år som projicerade, men ej viktade värden ger. 
 
Även när det gäller antal utlandsresor som de olika viktningsmetoderna ger är 
skillnaden liten mellan metoderna (se bilaga 2 för antal resor). I relativa tal mot 
oviktat antal resor är dock skillnaden större för utlandsresor, jämfört med 
Sverigeresor. Som mest skiljer det nästan en indexenhet, vilket i antal resor är 
drygt 115 000. Den något större skillnaden i index för antal utlandsresor har 
troligtvis sin förklaring i att färre resor ligger till grund för analyserna, än för 
Sverigeresor. Intervallet för viktningsmetoderna är dock inte alltför mycket större 
i indextal. Det varierar från nästan 98 som minst, till nästan 102 som mest. 
 
En skillnad märks dock i antal utlandsresor, jämfört med när det handlade om 
antal Sverigeresor. Viktningsmetoderna ger nämligen i snitt färre resor än de 
oviktade observationerna. Utlandsresenärerna är alltså troligtvis 
överrepresenterade i urvalet. Den metod som korrigerar utlandsresandet mest 
neråt är rakingmetoden med 21 län, följd av rakingmetoden med sju regioner och 
sist rak viktning.  
 
En möjlig förklaring till att viktningsmetoderna korrigerar utlandsresandet neråt är 
att personer i flerpersonshushåll är underrepresenterade i urvalet. Detta handlar i 
de flesta fall om barnfamiljer. Eftersom barnfamiljer oftast är mer priskänsliga än 
andra typer av hushåll, kan det mycket väl tänkas att barnfamiljerna oftare väljer 
billigare alternativ i Sverige. Det kan dessutom kännas krångligt att göra 
utlandsresor med en stor familj. Underrepresentationen gör då att dessa personer 
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får relativt höga vikter, medan övriga befolkningen, som troligtvis i relativt större 
utsträckning gör utlandsresor, istället får låga vikter.  
 
 
3.1.1 Delslutsats för antal resor 
 
Skillnaden i antal resor för de olika viktningsmetoderna är liten. Utifrån resandet 
av samtliga intervjuade personer är det därför svårt att dra några klara slutsatser 
över vilken metod som är den mest lämpliga till att vikta TDB efter. Den som 
korrigerar resandet mest åt något håll är rakingmetoden med 21 län, uppåt när 
handlar om totalresandet och Sverigeresandet, neråt när det gäller utlandsresandet. 
Frågan är bara om resandet korrigeras åt rätt håll. Vad detta test visar är i alla fall 
att om tillräckligt många intervjuer ligger till grund för analyser av TDB ger 
metoderna liknande skattningar. Stora skillnader kan ändå finnas när relativt få 
intervjuer ligger till grund för skattningarna.  
 
När det gäller skattningar av svenskarnas resande, utifrån TDB-definitionerna, är 
det viktigt att de blir något så när korrekta i längden. En viktningsmetod som inte 
blir rätt i långa loppet är meningslös att undersöka närmare. Ovanstående 
resonemang tyder dock på att de tre utvärderade metoderna i stort sett är lika bra i 
detta test. 
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3.2 Skevheter i befolkningsstruktur 
 
I detta avsnitt jämförs hur viktningsmetoderna klarar av att korrigera de skevheter 
som finns mellan urvalet och målpopulationen, i fråga om region, ålder och kön. 
Denna jämförelse görs eftersom ålders-, köns- och regionstillhörighet antas vara 
de variabler som har störst inverkan på det resdata som TDB innehåller. Till 
skillnad från när det gällde resor, finns här ett facit att jämföra med, vilket gör det 
lättare att utse vilken viktningsmetod som är mest lämplig i detta avseende.  
 
Målet med de viktade observationernas fördelning är att den ska likna 
målpopulationens fördelning i så stor utsträckning som möjligt, på finast möjliga 
nivå. Vi nöjer oss dock här med att jämföra med en uppdelning av populationen i 
de 21 länen som regionsindelning, de fem åldersklasserna som används i 
viktningsförfarandet, samt kön. Dels görs jämförelser mot en fördelning i de 21 
länen, fem åldersklasserna och kön, men även endast på de 21 länen och endast på 
fem åldersklasser och kön. Detta görs genom att för varje viktningsmetod addera 
ihop absoluta felen mellan viktat och projicerat antal personer i varje stratum mot 
antalet personer i samma stratum hos målpopulationen. Vinnare i detta test är den 
av viktningsmetoderna som får minst summa av absoluta fel. Som jämförelse 
visas även kurvan för de oviktade observationerna.  
 
I diagrammen divideras sedan summan av absoluta fel med antal svenskar i åldern 
0-74 år. Detta för att den befolkningsökning som trots allt ägt rum under 
tidsperioden inte ska påverka resultatet så mycket.  

Summa absoluta fel mellan målpopulationen och 
viktningsmetoderna uppdelat i 21 län, fem åldersklasser och kön
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Mot en fördelning av målpopulationen i 21 län, fem åldersklasser och kön är rak 
viktning den metod med minst summa av absoluta fel, på i snitt 16 procent av den 
totala befolkningen per månadsskattning. Sedan följer ett glapp till de båda 
rakingmetoderna. Skillnaden mellan dem är däremot endast marginell. 
Rakingmetoden med 21 län visar dock ett något bättre resultat, i alla fall under 
senare halvan av undersökningsperioden. Fram till och med 1993 är felet för de 
båda rakingmetoderna i stort sett identiskt, med undantag för juni-augusti 1991, 
då rakingmetoden med 21 län klarar sig bättre. Det är dock främst från och med 
1996 som skillnaderna blir synbara. Rakingmetoden med 21 län har ett snitt på 21 
procent av den totala befolkningen per månadsskattning och den med sju regioner 
ett snitt på 22 procent. Samtliga viktningsmetoder visar dock ett liknande mönster 
som de oviktade, men projicerade observationerna, men på en betydligt lägre nivå. 
De oviktade värdena har ett snitt på 29 procent. 
 
En annan sak som är värt att påpekas är att för juni och juli månad under perioden 
1990-1994 klarar viktningsmetoderna betydligt bättre av att fånga den sanna 
befolkningen. Eftersom 4000 intervjuer användes för dessa månader, är detta 
förstårligt. Fler intervjuer ska även normalt sett ge säkrare skattningar. I övrigt 
tycks urvalsmetoden inte spela alltför stor roll i detta test.  
 

Summa absoluta fel mellan målpopulationen och 
viktningsmetoderna uppdelat i 21 län
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När det gäller hur stora fel de olika alternativen till viktning av TDB ger i fråga 
om länsfördelningen, finns tydliga skillnader för metoderna beroende på 
urvalsförfarandet. Detta gäller dock inte rakingmetoden med 21 län, som på 
länsfördelningen har en summa av absoluta fel på ungefär 2 procent av 
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befolkningen över hela tidsserien. Eftersom rakingmetoden med 21 län är den 
enda av de utvärderade metoderna som viktas efter län är det heller inte särskilt 
förvånande att denna metod klara av länsfördelningen bäst. Att länsfördelningen 
inte blir perfekt beror på att hänsyn tas till både länsfördelning och ålders - 
könsfördelning. Detta medför att ålder - könsvikten genererar ett felbrus på ca 2 
procent på länsfördelningen.  
  
Rak vikt och rakingmetoden med sju regioner ger i princip identiska 
länsfördelningsfel under hela undersökningsperioden. Fram till och med 1993 ger 
dessa metoder inte heller alltför mycket större fel jämfört med rakingmetoden 
med 21 län. Endast för resor gjorda under juni-augusti 1991 märks någon större 
skillnad när det gäller länsfördelningsfel mellan metoderna. Det troliga är att det 
fram till och med 1993 användes ett stratifierat urval, med hänsyn till län. Detta 
skulle i så fall förklara att summan av absoluta fel är så litet för oviktade 
observationer, som för flera månader till och med visar lägst summa av absoluta 
fel. Under de två månader som intervjuerna för resor gjorda under juni-augusti 
1991 skedde, inträffade troligtvis något fel på det stratifierade urvalet. Speciellt är 
antalet norrbottningar ovanligt lågt under dessa månader. Som tidigare nämnts 
saknas tyvärr dokumentation över hur urvalet av telefonnummer skedde under 
denna period, vilket gör att stratifieringen inte går att verifiera. 
 
Från och med 1994 är rak viktning och rakingmetoden med sju regioner betydligt 
sämre än rakingmetoden med 21 län. Speciellt gäller det under perioden maj 1996 
till juli 1997, då OSU utan RDD användes som urvalsmetod av telefonnummer. 
Varför snedfördelningen med avseende på län blev sämre under dessa månader är 
svårt att säga, men skillnaden är så pass påtaglig att det knappast kan vara någon 
slump. Urvalsmetoden tycks alltså spela en betydligt större roll här, än när det 
gällde fördelningen för region, ålder och kön. 
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Summa absoluta fel mellan målpopulationen och 
viktningsmetoderna uppdelat i fem åldersklasser och kön
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Den raka viktningen har en perfekt överensstämmelse i fråga om denna ålder – 
könsfördelning på fem åldersklasser och kön, vilket har att göra med hur den är 
konstruerad. De båda rakingmetoderna ger endast marginella fel jämfört med 
målpopulationens ålder – könsfördelning. Eftersom alla metoder är viktade efter 
samma fem åldersklasser och kön är det heller inte särskilt förvånande att 
metoderna ger väldigt små fel i denna jämförelse. Det lilla brus som finns för 
rakingmetoderna beror på att de även viktas efter region. Detta tycks påverka en 
uppdelning i fler regioner negativt. Under senare delen av perioden visar nämligen 
rakingmetoden med 21 län sämre överensstämmelse, än rakingmetoden med sju 
regioner. Det beror troligtvis på att rakingmetoden med 21 län har korrigerat mer 
för att få rätt länsfördelning, än rakingmetoden med sju regioner för att få rätt 
riksområdesfördelning. 
 
 
3.2.1 Delslutsats för vikterna angående befolkningsstruktur 
 
Jämförelsen mellan summan av absoluta fel som de olika viktmetoderna genererar 
och befolkningen fördelat på 21 län, fem åldersklasser och kön, visar att rak 
viktning är att föredra. Tack vare sin konstruktion klarar den dessutom av att 
fånga målpopulationens fördelning i fem åldersklasser och kön perfekt. När det 
gäller länsfördelningen klarar rakingmetoden med 21 län sig bäst, vilket har sin 
naturliga förklaring i att det är den enda av de undersökta metoderna som viktas 
efter samtliga län. Det som möjligen skulle tala mer för rakingmetoden med 21 
län, än rak viktning, är att en stor del av analyserna på resdata ur TDB bygger på 



 
Fördjupad analys av viktning i Rese- och Turistdatabasen 

23 

resor mellan länen. Det kan därför tänkas att detta skulle göra att en mer exakt 
viktning på kön och åldersfördelning har en lägre prioritet. Nackdelen med 
rakingmetoden är dock att eftersom det är en sammanslagning av olika vikter, kan 
dessa vikter motarbeta varandra och i värsta fall även ge fel observationer höga 
vikter. 
 

Exempel: Om det i urvalet är relativt många män från Stockholms län i 
åldern 65-74 år, borde dessa personer ha låga vikter. Har det slumpat sig så 
att i resten av landet är det istället relativt få män i åldern 65-74 år i urvalet, 
samtidigt som antal personer från Stockholm län ligger på en relativt normal 
nivå, kommer männen från Stockholms län i åldern 65-74 år få höga vikter. 
Detta innebär att antalet män från Stockholms län i åldern 65-74 år viktas 
upp, när de egentligen borde viktas ner. 

 
När det gäller skevheten som viktningsmetoderna ger för länsfördelningen, skulle 
ett stratifierat urval med hänsyn till de 21 länen minska detta problem. En sådan 
stratifiering av intervjuer skulle innebära att rakingmetoden med 21 län och den 
med sju regioner i stort sett blir identiska. Betydelsen av om 21 län eller sju 
regioner ska användas vid uppviktning av TDB skall dock inte helt bortses ifrån, 
då det även gäller att vikta historiskt data. Den raka viktningen skulle däremot ge 
en extra dimension, eftersom det är mycket möjligt att personer i olika 
åldersklasser, från samma region har olika resmönster. Kanske är det så att 
barnfamiljer hellre reser till fritidshustäta områden där de kan få lugn och ro, 
medan ungdomarna snarare reser till ställen som är mer nöjesinriktade. Eftersom 
många resor sker till närregionen kan detta påverka skattningarna. 
 
Vid analyser av TDB-data är det ofta fråga om i vilken utsträckning svenskarna 
reser till olika destinationer. Detta beror ofta på en kombination av var personen 
bor och variabler som är sammankopplade till ålder och kön hos personen. Med 
ovanstående resonemang rekommenderas därför rak viktning i detta test. En 
reservation bör dock göras med hänsyn till att rak viktning har svårt att fånga den 
sanna länsfördelningen, vilket rakingmetoden med 21 län klarar väldigt bra. Den 
metod som klarar sig sämst i detta test är rakingmetoden med sju regioner. 



 
Fördjupad analys av viktning i Rese- och Turistdatabasen 

 

 24 

3.3 Stabiliteten hos vikterna 
 
Ett annat av huvudkriterierna för ett bra viktsystem är att vikterna är stabila, d v s 
att variationen mellan personvikterna är relativt låg, samtidigt som max- och 
minvärdet håller sig inom rimliga ramar. Olika antal observationer under 
månaderna påverkar dock stabiliteten hos vikterna. Eftersom det gjordes 4000 
reseintervjuer under åren 1990-1994 för resor under juni och juli månad, kommer 
personvikterna för dessa månader både ha lägre standardavvikelse och kommer i 
snitt att vara hälften så stora som vikterna för övriga månader. För att få ett mer 
rättvisande resultat har vikterna därför skalats ner i detta avsnitt, så att 
medelvärdet till personvikterna för varje månad är lika med ett. Variationen 
påverkas då inte i lika stor utsträckning av hur många observationer som gjordes 
under månaderna. Trots denna nerskalningen är den förväntade variationen mellan 
vikterna under de månader då 4000 observationer gjordes lägre, men den är inte 
lika markant lägre.  
 
Tabell 4. Median och standardavvikelse för personvikterna under perioden 1990-
2002 

Viktningsmetod Median Standardavvikelse
Huvudvikter     
Rak vikt 0,953 0,299 
Rakingvikt med sju regioner 0,979 0,240 
Rakingvikt med 21 län 0,976 0,253 
Gamla vikten 0,842 0,598 
Delvikter     
7 Regioner 0,996 0,086 
21 Län 0,996 0,118 
5 åldersklasser, kön 0,985 0,223 
 
Tabell 5. Max- och minimum, samt percentiler för personvikterna under perioden 
1990-2002 

Viktningsmetod Minimum Maximum
2,5%  

percentilen 
97,5%  

percentilen 
Huvudvikter         
Rak vikt 0,340 6,493 0,553 1,707 
Rakingvikt med sju regioner 0,428 2,711 0,611 1,539 
Rakingvikt med 21 län 0,284 3,459 0,593 1,575 
Gamla vikten 0,112 7,306 0,276 2,416 
Delvikter         
7 Regioner 0,774 1,885 0,844 1,212 
21 Län 0,483 2,689 0,789 1,246 
5 åldersklasser, kön 0,483 1,848 0,628 1,500 
 
Rakingmetoden med sju regioner är det mest stabila viktningssystemet som 
utvärderas i denna rapport. Den har lägst standardavvikelse, ger högst minvärde 
och lägst maxvärde. Efter den ger rakingmetoden med 21 län, lägst 
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standardavvikelse. Denna metod ger dessutom ett inte alltför mycket högre 
maxvärde, på drygt 3,5 gånger medelvikten. Nackdelen med denna metod är att 
minvärdet är lågt, det är den av de undersökta metoderna som har lägst minvärde.  
 
Den raka viktningen är den av metoderna som ger högst standardavvikelse och 
högst maxvärde, hela 6,5 gånger medelvikten som mest. Detta kan göra att 
materialet blir extra känsligt för datauttag med få intervjuer som grund. För en 
person med sex eller fler resor av en viss restyp, undantaget dagsresor i tjänsten, 
skulle detta i så fall innebära att varje resa av den restypen skulle få en resvikt på 
19,5 gånger observationernas medelvikt, vilket innebär ungefär 78 000 resor. 
Detta ska sättas i proportion mot att i normalfallet får en resa en resvikt på drygt 
4 000. En resa där rakingmetoden med 21 län används ger som mest 42 000 resor 
projicerat upp till hela Sveriges befolkning. Liknande siffra för rakingmetoden 
med sju regioner är 32 000 resor. För dagsresor i tjänsten kan denna uppviktning 
bli ännu mer extrem. Det ska dock påpekas att i de flesta fallen har personerna 
angett högst två resor av varje restyp. 
 
De tre viktmetoderna som utvärderas i rapporten visar dock samtliga stabilare 
vikter än det gamla viktssystemet.  
 
Vikternas variation beror främst på indelningen i fem åldersklasser och kön. Inte 
ens viktningen som beror på 21 län, där populationen delas in i mer än dubbelt så 
många klasser, ger lika hög standardavvikelse. En förklaring till detta kan vara att 
personer i åldersklassen 65-74 år är den grupp med minst antal personer, men 
samtidigt den åldersgrupp som är relativt lättast att nå. Det innebär att denna 
grupp sällan får höga vikter, men ofta låga vikter. Detta är nödvändigtvis inte sant 
för de regionsindelningar som har minst befolkning. Visserligen är det viktigt att 
ha i åtanke att fram till och med 1993 fanns i stort sett ingen variation för 
länsvikten, men även om endast perioden från och med 1994 jämförs är 
standardavvikelsen mindre för länsvikten än för vikten som beror på fem 
åldersklasser och kön (för siffror under olika tidsperioder se bilaga 3). 
 
Medianen för alla tre viktningsmetoder är något lägre än medelvärdet. 
Sannolikheten är därmed stor att många tabeller ger färre resor än endast 
projiceringsvikten skulle ge. Detta kan vara en nackdel eftersom resultatet i 
avsnitt 3.1 tyder på en underskattning i det totala resandet för stickprovets 
observationer. Risken finns därför att korrigeringen av resandet går åt fel håll när 
få intervjuer ligger till grund för analyserna.  
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Standardavvikelse för viktade men oprojicerade observationer
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Rakingmetoden med sju regioner har lägsta standardavvikelsen över hela 
tidsserien 1990-2002. Den med 21 län har något högre standardavvikelse, medan 
det är större hopp till den raka viktningen. Endast i undantagsfall är ordningen 
någon annan och då är det rakingmetoden med 21 län som ger högst 
standardavvikelse. En intressant detalj är att samtliga metoder visar sitt högsta 
värde för augusti 1991, vilket sammanfaller med den enda av de tre månader 
under perioden 1990-1993 som visade några tydliga länsfördelningsfel och där 
2000 intervjuer gjordes. Detta påverkar dock inte standardavvikelsen för hela 
tidsserien i så stor utsträckning. 



 
Fördjupad analys av viktning i Rese- och Turistdatabasen 

27 

Maximum för viktade men oprojicerade observationer
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När det gäller maximum för vikterna har den raka viktningen klart högst toppar. 
En person som inte är representativ för personerna i det stratum vikten gäller för, 
kan därför få för stor betydelse. Rakingmetoden med 21 län ligger dock i många 
fall på likvärdiga nivåer som den raka viktningen, men har inte alls samma toppar. 
Rakingmetoden med sju regioner har dock klart lägst toppar.  
 
Vid en närmare analys av vilka regioner som ger dessa höga toppar för rak 
viktning, visar det sig att det är främst regionen Småland med öarna, men även 
regionen Norra Mellansverige som ger dessa höga vikter.  
 
Resultatet för viktningsmetodernas maximum fördelat på månad tyder även på att 
urvalsmetoden spelar en roll. Under perioden 1990-1993 visar ingen av 
metoderna, med undantag från tidigare kommenterade augusti månad 1991, lika 
höga toppar som under perioden 1994-2002. Maxvärdet för de båda 
rakingmetoderna ligger dessutom väldigt nära varandra. Under perioden 1994-
2002 är skillnaden större mellan rakingmetoderna. Rakingmetoden med 21 län 
ligger då ofta på samma nivå som rak viktning, en bit ovanför rakingmetoden med 
sju regioner. Speciellt visar rakingmetoden med 21 län höga värden under 
perioden då OSU utan RDD användes som urvalsförfarande, men inte ens under 
denna period blir maxvärdet lika extremt som för rak viktning. Rak viktning får 
nämligen med jämna mellanrum betydligt högre toppar än rakingmetoderna. 
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Minimum för viktade men oprojicerade observationer
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När det gäller viktningsmetodernas minimum visar resultatet på ett liknande 
mönster som deras inverterade maximum skulle visa. Rakingmetoden med sju 
regioner ger för samtliga månader högst minvärde. Under perioden 1990-1993 
visar inte rakingmetoden med 21 län heller speciellt mycket lägre minvärden. Från 
och med 1994 är skillnaden större mellan de båda rakingmetoderna. 
Rakingmetoden med 21 län och rak viktning är då istället väldigt nära varandra. 
Endast under perioden där OSU utan RDD användes som urvalsmetod av 
telefonnummer är det någon större skillnad mellan rak viktning och 
rakingmetoden med 21 län, efter 1994, och då är det rakingmetoden som är 
förloraren. 
 
 
3.3.1 Delslutsats angående stabiliteten 
 
I dessa test är det inte helt oväntat rakingvikterna som bygger på sju regioner, fem 
åldersklasser och kön som är den mest stabila viktningsmetoden. Vikterna blir 
sällan särskilt höga, eller särskilt låga och har den lägsta standardavvikelsen. 
Sämst klarar sig den raka viktningen. Det är främst när det gäller maxvärdet som 
rak viktning visar sina sämre egenskaper. Visserligen är det viktigt att tänka på att 
de höga vikter som denna metod ger, i de flesta fall endast gäller ett fåtal 
observationer. Dock ska betydelsen inte underskattas, då personvikterna kan 
multipliceras med en vikt på upp till fem för dagsresor i tjänst i Sverige, tre för 
andra restyper, ifall personen angett tio eller fler dagsresor i tjänst i Sverige, 
alternativt sex eller fler resor av någon annan restyp. En hög personvikt i 
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kombination med många resor av en restyp kan därför medföra stora ökningar i 
skattningarna av resandet som inte är sanna. I de flesta fall har dock personerna 
angett högst två resor per restyp.  
 
Rakingmetoden med 21 län visar lägst minvärde sett över hela tidsserien. Dock 
ska det påpekas att låga minvärden inte alls är lika farligt som höga maxvärden. 
Den multiplikatoreffekt som beskrevs ovan kan nämligen endast ge de uppföljda 
resorna större betydelse, men aldrig lägre. Sedan är det lätt att tro, eftersom höga 
vikter ofta drabbar få observationer, att låga personvikter drabbar många 
observationer. Detta är inte helt sant. Oftast handlar det om stratum där det 
förväntade antalet personer är få, men oväntad många från detta stratum ur 
målpopulationen har kommit med i stickprovet. Troligtvis är det därför ändå 
relativt få personer som kommer att tilldelas låga personvikter. 
 
Vid analyser av TDB-data är det ofta frågan om att balansera mellan hur mycket 
som materialet ska brytas ner och hur statistiskt hållbara siffrorna är. När 
materialet bryts ner så att relativt få intervjuer ligger till grund för informationen, 
ökar betydelsen av att standardavvikelsen på vikterna inte är för hög. Vid TDB-
intervjun frågas detaljerat om de två sista resorna för varje restyp. De uppföljda 
resorna räknas upp efter antal angivna resor per restyp. För en intervju med hög 
personvikt, där personen gjort många resor per restyp kan resvikten därför bli 
väldigt hög, vilket kan göra skattningarna känsliga vid nedbrytningar av 
materialet. 
 
Med hänvisning till ovanstående resonemang, rekommenderas i första hand 
rakingmetoden med sju regioner och i andra hand rakingmetoden med 21 
regioner. Rak viktning har den högsta standardavvikelsen, men framförallt de 
klart högsta maxvärdena för personvikterna, vilken gör den viktningsmetoden 
mindre lämplig i detta fall. 
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3.4 Andra praktiska och kvalitativa resonemang 
 
Det finns många praktiska och kvalitativa frågeställningar som är viktigt att ta 
med i resonemanget kring ett nytt viktsystem. Fokuseringen i denna rapport har 
varit på antal resor som de olika viktningsmetoderna ger, hur väl de lyckas fånga 
befolkningsstrukturen hos Sveriges befolkning i åldern 0-74 år, samt stabiliteten 
hos vikterna. Det finns även andra frågeställningar som är viktiga att ta upp. 
Några har till viss del redan belysts i rapporten, men de tas upp mer noggrant i 
detta avsnitt.  
 
Samtidigt som vikterna, på en tillräckligt bra nivå, ska korrigera de skevheter som 
uppstått på grund av urvalsförfarandet, bör de även kunna konstrueras relativt lätt. 
I detta avseende har rak viktning en fördel. De raka vikterna går nämligen skapa i 
ett steg, medan rakingvikterna skapas i två steg. Första steget för rakingmetoden 
är att tilldela observationerna två raka vikter och multiplicera ihop dem. Andra 
steget är sedan att korrigera dem efter givna marginaler. Rakingmetoden är 
därmed mer komplicerad än rak viktning. 
 
En annan sak som tidigare nämnts är huruvida ett stratifierat urval med hänsyn till 
län borde införas. Om stratifieringen sker proportionellt mot antalet personer i 
varje län skulle inte förutsättningarna ändras nämnvärt. Varje person skulle i så 
fall fortfarande väljas med samma sannolikhet som utan stratifiering, medan det 
skulle påverka vikternas egenskaper positivt. Ett stratifierat urval med olika 
inklusionssannolikheter skulle visserligen kunna stabilisera vikterna ytterligare, 
men detta skulle medföra problem av annat slag. Det skulle sätta större krav på 
hur vikterna ska se ut. Risken är dessutom att det blir svårt att använda samma 
viktssystem för tidigare data i TDB och framtida data. 
 
Ett problem med den raka viktningen som utvärderas i denna rapport, är att risken 
för stratum helt utan observationer inte är försumbar. Som minst har det, för 
denna metod under perioden 1990-2002 varit två observationer i ett stratum. 
Skulle ett tomt stratum uppkomma innebär det att den raka viktningen skulle 
kollapsa, eftersom observationerna i TDB i så fall skulle projiceras upp till 
Sveriges befolkning 0-74 år exklusive det stratum som saknar observationer. För 
att illustrera hur stor denna risk är har vi skattat detta ur tidsserien 1990-2002, där 
månaderna med 4000 intervjuer exkluderats.  
 

Anta att antalet observationer i varje stratum är normalfördelat. Anta vidare 
att gränsen för att ett stratum innehåller noll observationer är 0,5, vilken 
används eftersom antalet intervjuer per månad i ett visst stratum har en 
diskret fördelning, medan normalfördelningen är kontinuerlig. Under dessa 
antaganden skulle det inträffa ungefär en gång på 37 år att stratum helt utan 
observationer skulle uppkomma. Vidare gäller det under antagandena att 
sannolikheten att det under en trettonårsperiod, som 1990-2002 är, ska 
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finnas minst ett tomt stratum är ungefär 30 procent, vilket inte är en helt 
obetydlig siffra. 

 
För rakingmetoderna måste en av de raka vikter den bygger på kollapsa. För ålder 
– könsfördelningen är denna risk i stort sett obefintlig. Till exempel innehåller ett 
stratum som minst 89 observationer för en månadsundersökning. Risken är 
visserligen betydligt större för en indelning i 21 län, där som minst en 
månadsundersökning har fem observationer. Ett stratifierat urval skulle dock 
minska denna risk till i praktiken noll.  
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4 Slutsatser 
 
Den viktningsmetod som förordas i denna rapport är rakingmetoden med 21 län. 
Rakingmetoden med 21 län är visserligen trubbigare än rak viktning och inte lika 
stabil som rakingmetoden med sju regioner. Fördelarna som rakingmetoden med 
21 län har gentemot de andra två utvärderade metoderna anses ändå vara större än 
nackdelarna. Till denna slutsats har resultaten från hur många resor 
viktningsmetoderna ger, hur bra de klarar av att korrigera de skevheter som finns i 
befolkningsstrukturen mellan stickprovet och målpopulationen, stabiliteten hos 
vikterna, samt mer praktiska problem vägts in.  
 
Som metod är rak viktning den mer vedertagna av de två. Den tar hänsyn till ålder 
och könsfördelningen i respektive region, vilket inte rakingmetoden gör. Rak 
viktning är även den av metoderna som är lättast att vikta efter. Detta gäller 
speciellt om ett korrekt viktningsförfarande av rakingmetoden skulle användas. 
Att skapa vikter enligt den modifierade varianten av rakingmetoden som används 
i denna rapport är dock inte alltför mycket svårare än att skapa raka vikter. Det 
stora problemet med rak viktning är annars att inte alltför många indelningar krävs 
innan stratum uppkommer med väldigt få observationer. Sannolikheten ökar 
därmed för skeva skattningar av resandet, eftersom sannolikheten ökar att 
observationerna ej är representativa för befolkningen i det stratum de 
representerar. Risken att ett stratum ska uppkomma helt utan observationer kan 
heller inte bortses ifrån. Skulle detta inträffa innebar det att viktsystemet inte 
skulle vikta upp observationerna till hela Sveriges befolkning, utan till Sveriges 
befolkning exklusive de personer som representeras av det tomma stratumet. 
  
Rakingmetodens fördel är att populationen kan delas upp mer. När populationen 
delas in i fem åldersklasser och kön, klarar rakingmetoden även av att vikta TDB 
efter län. Detta är omöjligt för rak viktning, eftersom stratum som helt saknar 
observationer då skulle uppkomma. Metoden ger dessutom stabilare vikter, de blir 
inte lika höga som de raka vikterna och varierar mindre. Vikterna blir dock 
trubbigare för rakingmetoden, eftersom sammanslagningar av flera vikter kan 
göra att olika vikter motarbetar varandra. Vikterna kan därmed ta ut varandra, 
eller i värsta fall även ge fel observationer höga vikter. Sedan finns det en nackdel 
som gäller samtliga viktningsmetoder. De påverkas alla av vilket urvalsförfarande 
av telefonnummer som användes, vilket kan göra att skattningar under olika 
tidsperioder inte är helt likvärdiga.  
 
Rakingmetoden med 21 läns trubbighet gentemot rak viktning kan ställas mot att 
rak viktning är väldigt beroende av ett representativt urval. Risken med att de raka 
vikterna ska kollapsa är inte heller försumbar. Rak viktning har dessutom inte 
bara fördelar när det gäller befolkningsstrukturen efter viktning. Rakingmetoden 
med 21 län är nämligen betydligt bättre på att fånga fördelningen på länsnivå. 
Eftersom resor mellan länen ofta analyseras är detta en fördel. Rak viktning har 
dessutom med jämna mellanrum väldigt höga maxvärden på vikterna. Detta 
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medan rakingmetoden med 21 län har en acceptabel nivå på standardavvikelsen 
och maxvärdet för vikterna. Den acceptabla nivån på standardavvikelsen och 
maxvärdet för rakingmetoden med 21 län gör dessutom att stabiliteten hos 
vikterna inte anses som tillräckligt starkt argument för rakingmetoden med sju 
regioner. Rakingmetoden med sju regioners trubbighet jämfört med 
rakingmetoden med 21 län när det gäller att fånga målpopulationens 
befolkningsstruktur känns därför som avgörande i detta fall.   
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Bilaga 1. Karta 
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Bilaga 2. Resor 
 
Totalt antal resor i tusental per helår 1990-2002 

År 
Oviktat och 
projicerat Rak vikt 

Rakingmetoden med 
sju regioner 

Rakingmetoden 
med 21 län 

1990 104 701 106 924 106 990 106 933 
1991 101 028 101 854 101 606 101 512 
1992 97 090 96 168 96 341 96 341 
1993 99 715 98 826 99 130 99 117 
1994 95 336 95 619 95 778 95 705 
1995 98 186 97 995 98 116 97 784 
1996 92 653 93 096 93 060 93 008 
1997 90 311 90 615 90 587 90 514 
1998 88 385 87 951 88 016 88 292 
1999 75 839 76 292 76 011 76 079 
2000 70 132 70 404 70 445 70 613 
2001 81 366 82 398 82 228 82 192 
2002 116 669 116 723 116 866 117 212 
Totalt 1 211 411 1 214 865 1 215 174 1 215 302 

 
Antal Sverigeresor i tusental per helår 1990-2002 

År 
Oviktat och 
projicerat Rak vikt 

Rakingmetoden med 
sju regioner 

Rakingmetoden 
med 21 län 

1990 90 415 92 538 92 653 92 592 
1991 81 943 83 141 82 922 82 888 
1992 77 112 76 603 76 692 76 680 
1993 83 562 83 021 83 352 83 329 
1994 83 027 83 426 83 631 83 583 
1995 85 009 84 843 84 983 84 731 
1996 79 014 79 457 79 457 79 486 
1997 76 231 76 676 76 672 76 649 
1998 73 967 73 496 73 561 73 826 
1999 63 525 63 958 63 675 63 736 
2000 58 030 58 289 58 236 58 385 
2001 68 134 68 916 68 780 68 715 
2002 100 020 100 030 100 137 100 452 
Totalt 1 019 991 1 024 394 1 024 750 1 025 051 
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Antal utlandsresor i tusental per helår 1990-2002 

År 
Oviktat och 
projicerat Rak vikt 

Rakingmetoden 
med sju regioner 

Rakingmetoden 
med 21 län 

1990 14 285 14 386 14 338 14 341 
1991 19 084 18 713 18 684 18 624 
1992 19 977 19 565 19 649 19 661 
1993 16 153 15 806 15 779 15 789 
1994 12 309 12 193 12 147 12 122 
1995 13 178 13 152 13 132 13 053 
1996 13 639 13 638 13 603 13 522 
1997 14 080 13 939 13 915 13 865 
1998 14 417 14 455 14 455 14 467 
1999 12 314 12 334 12 336 12 342 
2000 12 102 12 115 12 209 12 228 
2001 13 232 13 483 13 449 13 477 
2002 16 649 16 693 16 729 16 760 
Totalt 191 421 190 470 190 424 190 252 
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Bilaga 3. Stabilitet under olika tidsperioder 
 
Median och standardavvikelse för personvikterna under perioden 1990-1993 
(exklusive juni-augusti 1991) 

Viktningsmetod Median Standardavvikelse
Huvudvikter   
Rak vikt 0,962 0,272 
Rakingvikt med sju regioner 0,997 0,212 
Rakingvikt med 21 län 0,993 0,213 
Gamla vikten 0,888 0,528 
Delvikter   
7 Regioner 1,000 0,014 
21 Län 0,999 0,025 
5 åldersklasser, kön 0,996 0,211 
 
Max- och minimum, samt percentiler för personvikterna under perioden 1990-
1993 (exklusive juni-augusti 1991) 

Viktningsmetod Minimum Maximum
2,5% 

percentilen 
97,5% 

percentilen 
Huvudvikter     
Rak vikt 0,380 3,890 0,591 1,644 
Rakingvikt med sju regioner 0,560 1,870 0,677 1,468 
Rakingvikt med 21 län 0,550 1,900 0,676 1,480 
Gamla vikten 0,118 6,204 0,306 2,211 
Delvikter     
7 Regioner 0,950 1,120 0,977 1,026 
21 Län 0,880 1,320 0,961 1,060 
5 åldersklasser, kön 0,570 1,840 0,684 1,472 
 
Median och standardavvikelse för personvikterna under perioden 1994-2002 
(exklusive februari och mars 1996, samt maj 1996 – juli 1997) 

Viktningsmetod Median Standardavvikelse
Huvudvikter   
Rak vikt 0,951 0,31 
Rakingvikt med sju regioner 0,976 0,25 
Rakingvikt med 21 län 0,972 0,263 
Gamla vikten 0,805 0,632 
Delvikter   
7 Regioner 0,986 0,087 
21 Län 0,994 0,118 
5 åldersklasser, kön 0,978 0,233 
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Max- och minimum, samt percentiler för personvikterna under perioden 1994-
2002 (exklusive februari och mars 1996, samt maj 1996 – juli 1997) 

Viktningsmetod Minimum Maximum
2,5% 

percentilen 
97,5% 

percentilen 
Huvudvikter     
Rak vikt 0,340 6,490 0,540 1,719 
Rakingvikt med sju regioner 0,430 2,050 0,589 1,555 
Rakingvikt med 21 län 0,350 2,640 0,576 1,594 
Gamla vikten 0,121 7,306 0,264 2,507 
Delvikter     
7 Regioner 0,770 1,280 0,848 1,206 
21 Län 0,620 1,890 0,780 1,235 
5 åldersklasser, kön 0,480 1,800 0,607 1,515 
 
 
Median och standardavvikelse för personvikterna under perioden februari och 
mars 1996, samt maj 1996 – juli 1997 

Viktningsmetod Median Standardavvikelse
Huvudvikter   
Rak vikt 0,940 0,316 
Rakingvikt med sju regioner 0,960 0,255 
Rakingvikt med 21 län 0,959 0,297 
Gamla vikten 0,850 0,617 
Delvikter   
7 Regioner 0,990 0,133 
21 Län 0,994 0,200 
5 åldersklasser, kön 0,974 0,216 
 
Max- och minimum, samt percentiler för personvikterna under perioden februari 
och mars 1996, samt maj 1996 – juli 1997 

Viktningsmetod Minimum Maximum
2,5% 

percentilen 
97,5% 

percentilen 
Huvudvikter     
Rak vikt 0,400 3,440 0,517 1,780 
Rakingvikt med sju regioner 0,440 2,200 0,581 1,648 
Rakingvikt med 21 län 0,280 3,280 0,513 1,709 
Gamla vikten 0,112 6,387 0,259 2,528 
Delvikter     
7 Regioner 0,780 1,340 0,802 1,265 
21 Län 0,480 2,690 0,577 1,446 
5 åldersklasser, kön 0,530 1,850 0,631 1,491 
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Bilaga 4. Hushållsstorlek 
I denna bilaga utvärderas hur viktning efter antalet medlemmar i hushållen 
påverkar skattningarna av resandet i TDB. Till detta har en hushållsvikt lagts till 
de två rakingmetoderna som utvärderades i huvudrapporten. Däremot utvärderas 
ingen viktmetod där en hushållsvikt lagts till den raka viktningsmetoden som 
utvärderades i huvudrapporten. Detta eftersom den raka viktningsmetoden ratades 
på grund av att den inte ansågs vara tillräckligt stabil och att dessutom vikta 
observationerna efter hushållsstorlek skulle ge en viktningsmetod som är ännu 
mer instabil än den raka viktningen i sig.  
 
De två rakingmetoderna som utvärderas i denna bilaga är alltså en som bygger på 
en indelning i sju regioner, fem åldersklasser, kön och hushållsstorlek, samt en 
som bygger på en indelning i 21 län, fem åldersklasser, kön och hushållsstorlek. 
För enkelhetens skull benämns dessa rakingvikter som ”Rakingmetoden med sju 
regioner och hushållsstorlek” respektive ”Rakingmetoden med 21 län och 
hushållsstorlek”. Som jämförelse används rakingvikter som bygger på 21 län, fem 
åldersklasser och kön, samt i vissa fall även oviktade observationer. 
Rakingvikterna som bygger på 21 län, fem åldersklasser och kön benämns som 
”Rakingmetoden med 21 län”. 
 
Den hushållsvikt som används i denna bilaga bygger för varje 
månadsundersökningen i TDB på fördelningen för hushållsstorleken i respektive 
månadsundersökning. Består hushållet av upp till fem medlemmar är 
hushållsvikten proportionell mot antalet personer i hushållet. För större hushåll är 
hushållsvikten lika stor som för hushåll bestående av fem personer. En sådan 
viktning innebär visserligen ett systematiskt fel, då sannolikheten att nå ett 
enpersonshushåll troligtvis är lägre än sannolikheten att nå större hushåll. När 
förändringar över tiden skattas kan ett systematiskt fel ändå vara bättre än att vikta 
efter den tidigare använda Folk- och Bostadsräkningen 1990. Detta eftersom 
sammansättningen av hushåll troligtvis ändrats successivt sedan 1990, vilket gör 
korrigeringen över tiden olika.  
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Resor 

Totalt antal resor per år för viktningsmetoderna jämfört med 
oviktat antal resor
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Antal resor i Sverige per år för viktningsmetoderna jämfört med 
oviktat antal resor
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Antal resor till utlandet per år för viktningsmetoderna jämfört 
med oviktat antal resor
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Skillnaderna är tydliga i antal resor som de olika viktningsmetoderna genererar, 
beroende på om observationerna viktas efter hushållsstorlek eller ej. De båda 
rakingmetoderna som viktas efter hushållsstorlek visar på färre resor för samtliga 
år, än rakingmetoden med 21 län. Detta gäller för resor såväl i Sverige, som till 
utlandet. Skillnaderna är dessutom så pass markanta att det är värt att undersöka 
närmare vad som gör att de uppkommer. 
 
Observationerna får vikter beroende på i vilken skärningspunkt mellan region, 
åldersklass, kön och hushållsstorlek de befinner sig i. Problemet när skillnader i 
antal resor per person ska utvärderas beroende på viktgrupp, är att antalet 
kombinationer är många. För rakingmetoden med 21 län är det 210 stycken, för 
rakingmetoden med 21 län och hushållsstorlek 1050 stycken och för 
rakingmetoden med sju regioner och hushållsstorlek 350 stycken. För att få en 
bild över hur det ser ut går det att titta efter resor per person fördelat på 
variablerna som observationerna viktas efter. 
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Antal resor per person i TDB 1990-2002 fördelat på fem ålderklasser och kön 

Ålder- och könsklass 
Totalt antal resor 

per person 
Sverigeresor 
per person 

Utlandsresor 
per person 

Man, 0-15 år 0,77 0,66 0,10 
Kvinna, 0-15 år 0,74 0,65 0,10 
Man, 16-24 år 1,15 1,00 0,16 
Kvinna, 16-24 år 0,96 0,82 0,15 
Man, 25-44 år 1,40 1,19 0,21 
Kvinna, 25-44 år 0,92 0,76 0,16 
Man, 45-64 år 1,32 1,11 0,21 
Kvinna, 45-64 år 0,88 0,73 0,16 
Man, 65-74 år 0,66 0,54 0,12 
Kvinna, 65-74 år 0,54 0,45 0,10 
Totalt 0,99 0,83 0,16 
 
Antal resor per person i TDB 1990-2002 fördelat på län 

Län 
Totalt antal resor 

per person 
Sverigeresor 
per person 

Utlandsresor 
per person 

Stockholms län 0,91 0,73 0,18 
Uppsala län 0,91 0,78 0,13 
Södermanlands län 1,03 0,92 0,11 
Östergötlands län 1,00 0,90 0,10 
Jönköpings län 1,09 0,97 0,12 
Kronobergs län 1,12 0,99 0,13 
Kalmar län 0,96 0,87 0,10 
Gotlands län 0,46 0,41 0,05 
Blekinge län 0,91 0,78 0,13 
Skåne län 1,00 0,69 0,31 
Hallands län 0,97 0,80 0,17 
Västra Götalands län 1,01 0,85 0,16 
Värmlands län 1,01 0,87 0,14 
Örebro län 0,99 0,89 0,10 
Västmanlands län 1,01 0,90 0,11 
Dalarnas län 1,03 0,94 0,09 
Gävleborgs län 1,00 0,92 0,08 
Västernorrlands län 0,96 0,88 0,08 
Jämtlands län 1,09 1,00 0,09 
Västerbottens län 0,99 0,92 0,07 
Norrbottens län 1,18 0,98 0,20 
Totalt 0,99 0,83 0,16 
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Antal resor per person i TDB 1990-2002 fördelat på hushållsstorlek 

Hushållsstorlek 
Totalt antal resor 

per person 
Sverigeresor 
per person 

Utlandsresor 
per person 

1 person 0,93 0,78 0,15 
2 personer 1,05 0,88 0,17 
3 personer 1,04 0,88 0,16 
4 personer 0,98 0,83 0,15 
5+ personer 0,86 0,74 0,12 
Totalt 0,99 0,83 0,16 
 
Vid närmare analys av resor som de intervjuade personerna i TDB angivit under 
tidsserien 1990-2002, visar det sig att oavsett kön angav personer i åldern 0-15 år, 
samt personer i åldern 65-74 år relativt få resor per person. Främst män i åldern 
25-44 år och 45-64 år angav relativt många resor per person. Överhuvudtaget har 
männen angett fler resor än kvinnorna. Skillnaden mellan länen gäller främst att 
personer bosatta på Gotland, angett ungefär hälften så många resor per person 
som personer från något annat län. Mellan de olika hushållsstorlekarna är 
skillnaden liten.  
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Befolkningsstruktur  
 

Summa absoluta fel mellan målpopulationen och 
viktningsmetoderna uppdelat i fem åldersklasser och kön
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Summa absoluta fel mellan målpopulationen och viktnings-
metoderna uppdelat i 21 län, fem åldersklasser och kön
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När någon av rakingmetoderna som bygger på hushållsstorlek används för att 
skatta resandet, klarar de viktade observationerna sig sämre än rakingmetoden 
med 21 län på att fånga Sveriges sanna befolkning fördelat på region, ålder och 
kön. Rakingmetoderna som bygger på hushållsstorlek är till och med sämre än 
oviktade observationer på att fånga Sveriges befolkning fördelad på 21 län, fem 
åldersklasser och kön. Detsamma gäller på att fånga Sveriges befolkning fördelad 
på fem ålderklasser och kön, samt fördelad på de 21 länen fram till och med 1993. 
Från och med 1994 är visserligen rakingmetoderna som även bygger på 
hushållsstorlek bättre på att fånga länsfördelningen än oviktade observationer, 
men de är ändå betydligt sämre än rakingmetoden med 21 län. Värt att påpekas är 
även att efter 1994 visar rakingmetoden med 21 län och hushållsstorlek bättre 
egenskaper än den med sju regioner och hushållsstorlek, i fråga om att fånga den 
sanna länsfördelningen. 
 
Vid en närmare analys av om någon speciell grupp av populationen överskattas 
eller underskattas då observationerna viktas efter någon av rakingmetoderna med 
hushållsvikt, visar det sig att sådana skevheter är tydligast i en uppdelning i fem 
åldersklasser och kön. Speciellt barn i åldern 0-15 år är överrepresenterade. 
Detsamma gäller kvinnor i åldern 25-44 år, dock inte lika tydligt som för 0-15 
åringarna. Män i ålder 25-44 år är däremot underrepresenterade, vilket även gäller 
65-74 åringarna, oavsett kön. När det gäller mot länsfördelningen finns det 
däremot inga tydliga tecken på att skillnaden är större för något specifikt län än 
något annat. 
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Stabiliteten 
 
Median och standardavvikelse för personvikterna under perioden 1990-2002 
Viktningsmetod Median Standardavvikelse
Huvudvikter   
Rakingvikt med 21 län 0,976 0,253 
Rakingvikt med 7 regioner och hushållsstorlek 0,745 0,699 
Rakingvikt med 21 län och hushållsstorlek 0,745 0,706 
Delvikter   
7 Regioner 0,996 0,086 
21 Län 0,996 0,118 
5 åldersklasser, kön 0,985 0,223 
Hushållsstorlek 0,852 0,536 
 
Max- och minimum, samt percentiler för personvikterna under perioden 1990-2002 

Viktningsmetod Minimum Maximum
2,5% 

percentilen 
97,5% 

percentilen
Huvudvikter     
Rakingvikt med 21 län 0,284 3,459 0,593 1,575 
Rakingvikt med 7 regioner och hushållsstorlek 0,175 5,674 0,256 2,685 
Rakingvikt med 21 län och hushållsstorlek 0,113 6,091 0,253 2,714 
Delvikter     
7 Regioner 0,774 1,885 0,844 1,212 
21 Län 0,483 2,689 0,789 1,246 
5 åldersklasser, kön 0,483 1,848 0,628 1,500 
Hushållsstorlek 0,391 2,250 0,406 2,140 

Standardavvikelse för viktade men oprojicerade observationer
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Maximum för viktade men oprojicerade observationer
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Rakingmetoden med 21 län är stabilare än rakingvikterna som även viktas efter 
hushållsstorlek. Det är visserligen normalt att vikterna förlorar i stabilitet när de 
viktas efter fler variabler. Försämringen av stabiliteten är dock påtaglig.  
 
En del av förklaringen till de instabilare vikterna för rakingmetoderna som viktas 
efter hushållsstorlek ligger troligtvis i att delvikten för hushållsstorlek i sig är 
väldigt instabil. Dess standardavvikelse är till och med större än 
standardavvikelsen för huvudvikten rakingmetoden med 21 län. Rakingmetoden 
med 21 län har dock högre maximum och lägre minimum än hushållsvikten, men 
är mer centrerad kring medelvikten. Detta syns till exempel tydligt på 
percentilerna för 2,5 och 97,5 procent, som är betydligt längre från 
observationernas medelvikt för hushållsvikten än för övriga delvikter och 
rakingmetoden med 21 län.  
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Fördelningen per hushållsstorlek 
 
I folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB-90) finns information om hur Sveriges 
befolkning fördelas på olika hushållsstorlekar. I detta avsnitt jämförs hur stor 
skillnaden är mellan hushållsstorleksfördelningen i FoB-90 och fördelningen av 
hushållsstorlek i TDB när olika viktningsmetoder används. 
 
Skillnaden i hushållsstorlek för oviktade observationer jämfört med i FoB-90 för 
året 1990 (antal personer i tusental) 

Hushållsstorlek 
Resmånad 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5+ personer 
Januari 1019 370 -274 -619 -496 
Februari 1023 307 -189 -624 -517 
Mars 1149 314 -268 -742 -454 
April 1126 234 -310 -486 -564 
Maj 1151 302 -292 -694 -466 
Juni 1120 146 -263 -507 -495 
Juli 1120 146 -263 -507 -495 
Augusti 1132 318 -305 -659 -486 
September 1047 360 -214 -707 -486 
Oktober 1034 331 -320 -524 -521 
November 1153 422 -355 -615 -606 
December 1232 217 -441 -505 -503 
Totalt 13305 3466 -3493 -7190 -6089 
 
 
Skillnaden i hushållsstorlek för rakingmetoden med 21 län jämfört med i FoB-90 
för året 1990 (antal personer i tusental) 

Hushållsstorlek 
Resmånad 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5+ personer 
Januari 829 155 -188 -429 -368 
Februari 781 84 -86 -425 -355 
Mars 952 122 -156 -587 -331 
April 910 95 -233 -297 -475 
Maj 890 63 -184 -479 -290 
Juni 910 -26 -164 -329 -392 
Juli 910 -26 -164 -329 -392 
Augusti 921 131 -221 -472 -359 
September 853 123 -126 -501 -349 
Oktober 823 140 -235 -322 -405 
November 917 209 -257 -376 -492 
December 1032 68 -364 -321 -415 
Totalt 10728 1139 -2377 -4868 -4622 
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Skillnaden i hushållsstorlek för delvikten hushållsvikt jämfört med i FoB-90 för 
året 1990 (antal personer i tusental) 

Hushållsstorlek 
Resmånad 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5+ personer 
Januari -311 -67 7 217 154 
Februari -309 -121 111 208 112 
Mars -244 -87 33 39 259 
April -262 -171 -31 446 19 
Maj -245 -101 0 114 232 
Juni -276 -266 9 385 148 
Juli -276 -266 9 385 148 
Augusti -254 -90 -17 172 189 
September -293 -63 90 83 183 
Oktober -307 -105 -54 367 100 
November -226 36 -54 285 -41 
December -213 -176 -189 426 152 
Totalt -3218 -1477 -87 3125 1657 
 
Ur tabellerna går det att utläsa att rakingvikterna med 21 län kompenserar 
hushållsvikten något gentemot de oviktade värdena. Viktning efter 
urvalssannolikhet i ett hushåll (USH) ligger betydligt närmare de tal som FoB-90 
redovisar, men USH får istället en motsatt effekt och undervärderar en- och 
tvåpersonshushåll, samt att de övervärderar de hushåll med fyra eller fler 
hushållsmedlemmar. Detta beror troligtvis på att det är lättare att få tag på 
personer i ett flerpersonshushåll. Detta antagande bygger på att det ofta finns 
någon hemma i stora hushåll. Även om den utvalda personen i hushållet inte är 
hemma kan den som är hemma svara på när det är möjligt att anträffa den utvalda 
personen. 
 
 



 
                                                                                                   Bilaga 4 
 

53 

Sammanfattande kommentarer 
 
I huvudrapporten utvärderades hur olika viktningsmetoder som bygger på 
indelningar av Sveriges population i regioner, åldersklasser och kön påverkade 
skattningarna av svenskarnas resande i TDB. I dessa viktningsförfaranden antas 
att viktning efter ålder och kön korrigerar den förväntade skevheten mellan 
urvalet och målpopulationen beträffande sammansättningen av hushållen i 
Sverige. 
 
Till de rakingviktningssystem som utvärderades i huvudrapporten, har i denna 
bilaga en hushållsvikt lagts till, för att utvärdera hur detta påverkar 
reseskattningarna i TDB. Ett problem som dyker upp vid en sådan viktning är att 
hushållsvikten blir väldigt dominerande, jämfört med delvikterna efter region, 
ålder och kön. Detta gör att korrigeringen för region, ålder och kön blir mer 
instabil och även sned i vissa fall. Detta syns tydligt när den viktade populationen 
jämförs med Sveriges befolkning fördelad på ålder och kön. Antalet barn i åldern 
0-15 år, som är en åldersgrupp som reser relativt lite per person, överskattas. 
Överskattningen i antalet personer för denna åldersgrupp beror på att de oftast är 
medlemmar i relativt stora hushåll. En överskattning finns även bland kvinnor i 
åldern 25-44 år, vilket troligtvis beror på att det är vanligast bland kvinnor i denna 
åldersgrupp, att de har hemmaboende barn. Eftersom det existerar en 
överskattning på ett håll är det logiskt att det existerar underskattningar på andra 
håll. Detta gäller främst personer i åldern 65-74 år, vilket även det är en 
åldersgrupp som reser relativt lite per person. Denna underskattning är dock inte 
lika stor som överskattningen av barn i åldern 0-15 år. En annan grupp som 
underskattas är män i åldern 24-44 år, som reser relativt mycket per person. Med 
tanke på detta är det inte konstigt att skattningarna av resandet blir lägre då någon 
av rakingmetoderna som även viktas efter hushåll används, jämfört med 
rakingmetoden med 21 län. 
 
Att kompensera för hushållsstorlek utan att ha uppmätta värden att vikta efter är 
vanskligt. Risken med att bygga en metod för denna typ av viktning, som endast 
bygger på mätvärden under ett år (FoB-90) är att metoden ej följer den utveckling 
som sker av hushållsstorleksfördelningen över tiden. Detta kan innebära att en 
skevhet byggs in i datamaterialet. Det som då återstår för att få med 
hushållsstorlek i viktningsförfarandet, är att skatta hushållsvikten. Att skatta 
hushållsvikten utifrån hushållsfördelningen i den senaste månadsundersökningen i 
TDB på det sätt som testats i denna bilaga rekommenderas ej.  
 
För att kunna ta fram en viktningsmetod som på ett bra sätt kompenserar för de 
skevheter som uppstår i hushållsurvalet krävs minst två enskilda FoB att kalibrera 
metoden efter. Nästa FoB är planerad till 2005.  Efter den blir det lättare att 
försöka skapa en sådan viktningsmetod. Sammanfattningsvis rekommenderas 
alltså inte en viktingsmetod som viktar efter hushållsstorlek, åtminstone inte så 
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länge som grunden för hushållsvikten tas fram med hjälp av otillräcklig 
information.  
 
Den föreslagna metoden rakingvikter med 21 län kan visserligen antas överskatta 
resandet eftersom resandet trots allt är kopplat till hushållsstorleken och 
föreslagna viktmetod ej fullt kompenserar för detta. Överskattningen anses dock 
vara mer stabil över tiden. Detta möjliggör därmed jämförelser och spårningar av 
trender över längre tidsserier. 
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