
Industriell statistik och SFK-StaM, juni 2017 
 

Hej! 
 

Några punkter: 
 
1.  Medlemsavgifter i Industriell Statistik  
Som vanligt vid denna tid på året påminner vi om medlemsavgiften. På hemsidan 
indstat.se finner du en knapp [Obetalda avgifter...] där det finns info om hur du 
betalar medlemsavgiften. När detta är gjort försvinner ditt namn från listan. 
Observera om du är medlem i SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) skall du inte 
betala till Ind Stat, (din medlemsavgift kommer då automatiskt via SFK). 
 
2.  Något om NPS – 'Net Promoter Score'  
NPS tycks vara en populär KPI (Key Performance Indicator) och på hemsidan 
indstat.se (knapp [Statistikhörnan]) finner du ett dokument med en diskussion och 
simulering om detta. Det tycks vara en vanlig brist att man glatt uppfinner olika 
mätvärden men struntar i en diskussion om dess egenskaper. Vi har skrivit frågor till 
en företrädare för NPS men ännu inte fått något svar. 
 
3.  Kvinnor i styrelser – en statistisk betraktelse  
Frågan om kvinnorepresentation i styrelser är en fråga som då och då dyker upp i 
media. En ny text i [Statistikhörnan] tar upp hur man kan resonera med 
utgångspunkt från statistisk teori. 
 
4.  Artikel i Kvalitetsmagasinet 
Kvalitetsmagasinet är en publikation (pappersform och på nätet) som handlar om 
kvalitetsfrågor.  Där har vi en artikel om just användning av statistisk metodik. Se 
http://kvalitetsmagasinet.se/avdelning/vinklat/debatt/ och rubriken 'Är du 
utnyttjad?'. 
 
5.  Artikel i Qvintensen  
Göran Nilsson har spenderat årtionden om mätmetoder och mätfel. I senaste numret 
av Statistikfrämjandets tidning Qvintensen skriver Göran om att jämföra mätmetoder 
("Samband eller överensstämmelse vid jämförelse av olika mätsystem?").  Vi har 
pratat med Göran om att senare i höst göra en animering/simulering av problemet 
och lägga det bland övriga på ovn.ing-stat.se. Görans artikel finns på 
http://statfr.blogspot.se/2017/04/samband-eller-overensstammelse-vid.html 
 
6.  World of Statistics 
Hans Alberg  i styrelsen följer informationen från World of Statistics (se infolänk på 
vår hemsida indstat.se) och skriver följande (referenser till certifiering gäller 
pågående diskussioner om 'certifiering av statistiker'): 
 
När jag läste senaste Ny Teknik så råkade jag se en notis med bäring på statistikerrollen (9 juni 2017 
No 23 sid 16). Där hänvisade man till denna sida: 
  



https://willrobotstakemyjob.com/ 
  
och hävdade att enligt denna så skulle risken att bli bortrationaliserad av robotar innan 2024, var 13 % 
om man var dansare och hela 66 % om man var statistiker.  När jag kollade på siten visade sig detta 
inte riktigt stämma: siffran 66 % avsåg "statistical assistants". 
För "statisticians" såg det något bättre ut: 22 %.  Nu kan väl även denna siffra diskuteras och det är 
kanske något som Statistikfrämjandet borde göra.  Jag tittade på lite olika yrken och hittade 
 
Dancer: 13 % 
Statistician: 22 % 
Mechanical engineer: 1.1 % 
Statistical assistant: 66 % 
Dental hygenist: 68 % 
Dentist: 0.44 % 
Software developer: 4.2 % 
Mathematician: 4.7 % 
Taxi drivers and chauffeurs: 89 % 
  
Lite intressant är den höga siffran för tandhygienister, har haft lite fighter med några sådana.  Har sett 
några forskningsrapporter att det förekommer en hel del överbehandling i branschen. 
  
Vad gäller certifierade statistiker kan det vara värt att notera denna sida 
  
http://www.statistics.su.se/om-oss/nyheter/bli-certifierad-statistiker-1.171450 
  
Som hänvisar till: 
  
http://www.certstat.se/ 
  
Några andra länkar: 
  
http://www.lexjansen.com/phuse/2010/pd/PD07.pdf 
  
(Denna rapport tycker ja är rätt bra, tar upp en del för och nackdelar med certifiering) 
  
http://www.chrisbilder.com/stat810/content/accreditation4per.pdf 
 
7.  Vår handlingsplan  
Vi har lagt ut en ny handlingsplan på vår hemsida (indstat.se [Handlingsplan]). Som 
vanligt mottar vi gärna kommentarer om denna och annat, stort och smått. 
 
Ingemar Sjöström, 	sekreterare@indstat.se	


