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Hej! 

 

Några punkter: 
 
1. Jag började läsa boken... 

...'Åldrandets gåta' av Henrik Ennart.  Det är ju ofrånkomligt att en sådan bok 

innehåller lite om demografi, dvs om befolkningstillväxt och 

befolkningsförändringar.  Där ingår en hel del statistiska termer, även om mycket är 

av deskriptiv karaktär (det finns inte så stort behov av t.ex. 

konfidensintervallberäkningar då populationerna i allmänhet är stora).  

Trots det kan man ju kräva ett visst mått av stringens och tydlighet men efter cirka 30 

sidor ledsnade jag.  Jag önskade en tydligare diskussion om t.ex. definitioner, 

metoder och förfarande: hur betraktar man 'död genom olyckshändelse', hur ingår 

'barnadödlighet' i beräkningarna, hur gör man (åtminstone ungefär) då man 

publicerar ett påstående som att 'medellivslängden har ökat med x,x år sedan 1990'? 

Det är ju en stor mängd av oss som fortfarande är vid liv - hur ingår vi i ekvationen? 

Ett vanligt fel är att texten vacklar mellan 'medelvärde' och 'minst 50 % kommer att...' 

som ju är definitionen på 'median'.    

Ett intressant påstående är '...den som är 60 år löper samma låga risk att dö som en 

30-åring'.  Nog är det ett faktum att risken för en 60-åring att dö är exakt 100% och 

att detsamma gäller för en 30-åring??? 

"Omkring 1900 blev svenska män 53 år gamla i snitt men spridningen mellan de som 

blev äldre och yngre var omåttligt mycket större än i dag".  Hm... - även år 1900, 

precis som idag, dog väl småbarn och nog fanns det riktigt gamla människor också 

vid den tiden? Det kanske inte är skillnaden 'max - min' som avses som spridningen, 

kanske det rent av standardavvikelsen som avses? Kanske det hade blivit tydligare 

med en bra graf?   

Till sist något annat intressant: '...kunde de visa att det fanns en avtagande dödlighet 

bland svenska 85-åringar och ända upp i 95-årsåldern'. Även om 'dödlighet' inte 

definierats funderar man på resten av tiden. Ökade dödligheten igen? 

(Bättre nog att skaffa sig en bra lärobok i 'Demografi.)  



 

2. Seminarietexter och protokoll från vårseminariet 

Nu hittar du presentationerna från vårseminariet. Gå till www.indstat.se och 

knappen 'Arkiv' och 'Tidigare seminarier'. 

 

3. Nya styrelsemedlemmar 

Vi har tre nya styrelsemedlemmar - Maria, Jenny och Hans och de presenteras 

kortfattat på hemsidan.  Använd knappen 'Styrelse & Stadgar' och sedan 'Styrelse'. 

Under varje namn hittar du en röd prickad linje och med markören öppnas lite 

information. 

 

4. Nytt Webbinarium - XY-mätningar i planet 

Nästa Webbinarium blir den 19 maj och handlar om XY-mätningar med lite teori och 

praktik. Mer info och anmälan hittar du på www.indstat.se och knappen 

'Webbinarium'. 

 

5. Studentmedlemskap 

Nu har vi ordnat med 'studentmedlemskap' med medlemsavgiften 0 SEK. Se 

hemsidan www.indstat.se och knappen 'Medlemsinfo'. 
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