
Industriell statistik, december 2014 
 
Hej! 

 

Några viktiga punkter: 
 
1. Kommande Webbinarium 8 december 16:00 
Där berättar Magnus Pettersson om certifiering av statistiker.  Se mer på hemsidan 
www.indstat.se och knappen [Webbinarium]. 

 

2. WARAN-projektet 
I november höll Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) sin årliga 'World Quality Day'-
konferens (WQD). Temat var denna gång 'Kvalitet för människan och hennes 
produkter'. 
Som ett bidrag till detta så skapade vi, Ind Stat, en hemsida (waran.ing-stat.se) där 
personer med waran-behandling kan lagra sina mätningar och bl.a. göra en graf. Att 
rätt styra sin nivå är ju synnerligen förknippat med 'Kvalitet för människan' och 
grafen blir ett bra verktyg då man diskuterar med sin läkare. 
Vi hoppas att du kan spendera några minuter på provkörning och meddela om det 
finns uppenbara brister, felfunktioner, etc.  Vi har använt ett antal olika webbläsare 
och plattformar men naturligtvis inte alla möjliga kombinationer (se länken "Kollade 
webbläsare" till vänster på hemsidan). Nedan är ett förslag: 
 
1. Starta sidan, waran.ing-stat.se 
2. De olika länkarna till höger innehåller kommentarer. Under 'Provkörning...' finns 
en person att 'provköra'. 
3. Klicka på [Logga in] och använd testpersonens uppgifter. 
4. Klicka på [Göra analys] för att skapa ett diagram. Rör markören över grafen, då 
visas ett vertikalt streck med info om mätpunkten. 
Klicka på [Diagramdata] som listar alla värdena och där det går att ta bort ett enskilt 
mätvärde. 
Klicka på 'Visa/dölj...' som lägger ett grönt fält på grafen för att ange rekommenderat 
område. 
5. Klicka på [Administrera], där kan man ändra sina personliga uppgifter. 
6. Klicka på [Mata in värden] för att lägga in ett nytt mätvärde. 
7. Logga ut och klicka på [Ny deltagare] och mata in en fritt vald person (kanske typ 
'Kalle Anka'). 
8. Mata in några värden, gör en graf, använd [Administrera] för att ta bort din person 
och data. 
9. Använd [Logga ut] 
10. Klicka på den röda 'Jag tycker...'-länken uppe till höger och skicka dina 
kommentarer eller anmärkningar eller förslag. 



 

3. Medlemsavgift - ytterligare en påminnelse 
Och förresten (som ett känt bolag brukar säga), glöm inte att kolla om du betalt din 
medlemsavgift, alltför få har gjort det... Kolla genom att gå in på hemsidan 
www.indstat.se och knappen [Medlemsinfo].  Där finns också en länk som beskriver 
hur du betalar. 
 
Ingemar Sjöström, sekreterare sekreterare@indstat.se	


