
Industriell statistik och SFK-StaM, december 2015 
 
Hej! 

 

Några viktiga punkter: 
 
1. Utökat övningarna på nätet 
Nu finns det ytterligare övningar på nätet.  Vi har lagt till lite om 't-test', se ovn.ing-
stat.se .  Kolla gärna och meddela om något är otydligt eller inte fungerar korrekt. 
Föreslå gärna ytterligare övningar. 
 
2. Hemsidan  (www.indstat.se) 
Vi har ändrat en av knapparna till [Utskick & Opinion] där vi samlar dessa utskick 
men också vill få med texter där föreningens medlemmar uttryckt sin opinion på ett 
eller annat sätt. Det kan vara inlägg i tidningen Qvintensen eller andra publikationer. 
Dessutom finns det ju ganska mycket som publiceras och som är otydligt eller 
felaktigt eller rent av enfaldigt och behöver en kommentar. 
 
3. Medlemsenkät (igen) 
Förra gången fick vi mindre än en handfull svar, denna gång hoppas vi på lite mer 
engagemang. Det tar bara några minuter (samma länk finns på hemsidan): 
 
http://www.indstat.se/medlemsinfo/medlemskomm/medlemskomm3.php 
 

4. Medlemsavgift, 100 kr 
Nu är det dags att betala medlemsavgiften. Studenter och 'SFK-StaM'-medlemmar 
betalar ingen avgift. Kolla på sidan  
 
http://www.indstat.se/medlemsinfo/allamedlemmar/listakontroll1.php 
 
Efter att du loggat in ser du längst till vänster en kolumn och 'n' betyder att du inte 
betalt medlemsavgiften. 
 

5. Webbinarium 
Vi har dag inget planerat Webbinarium. Har du något som du vill berätta för andra 
medlemmar? Hör av dig!  
 



6. Något ur nyhetsflödet 
Vi övertygade om att ökat användande av statistiskkunskap gagnar effektiviteten 
inom såväl forskning som offentlig och industriell verksamhet. Skriften "Statistics 
and Science" som togs fram i samband med en workshop i London under statistikåret 
2013 ger ett antal exempel: 
 
 http://www.worldofstatistics.org/wos/pdfs/Statistics&Science-
TheLondonWorkshopReport.pdf 
  
Bl.a. så omnämns ökat behov av statistisk kompetens för att utvärdera klimatdata. 
  
Några aktuella exempel som dök upp i svenska media är ny metod för att 
diagnostisera prostatacancer vilken presenterades i tidskriften Ny Teknik 
  
 http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/medicin_teknik/article3944
862.ece 
 
En intressant kommentar var att ROC-diagram (Receiver Operating Characteristics) 
skulle kunna användas för att åskådliggöra metodens effektivitet. 
  
Nyligen tillkännagavs att ett kompetenscenter för flygmiljö (bl.a. buller) har invigts 
på KTH: 
  
http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/de-ska-dampa-flygplanens-muller-och-buller-
1.605922 
  
De studier som centret avser att driva kommer kräva insamling av stora 
datamängder, vilket i sin tur kräver statistisk behandling på ett rationellt sätt. 
  
I 'Dagens Nyheter' gjorde en grupp forskare ett inlägg om patientsäkerhet: 
 
http://www.dn.se/debatt/tusentals-patienter-dor-varje-ar-av-vardskador/ 
 
Det var intressant att konstatera att gruppen innefattade en rad olika kompetenser. 
  
Statistikåret 2013 har fortsatt med "World of Statistics" och därifrån kommer 
nyhetsbrev med viss regelbundenhet.  Det från november 2015 innehöll en intressant 
referens till en artikel av Regina Nuzzo i Nature om hur vetenskapsmän kan lura sig 
själva med statistik: 
  
http://www.worldofstatistics.org/files/2015/11/November-25-2015.pdf. 
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