
Industriell statistik och SFK-StaM, oktober 2016 
 
Hej! 

 

Några punkter: 
 

1.  Utställning på WQD (World Quality Day) 
Ind Stat och SFK-StaM gör en liten utställning på WQD den 10 november i 
Stockholm. Det behövs åtminstone ytterligare en medhjälpare. Har du möjligt att 
ställa upp och hjälpa till? Du får ett gratis tillträde till konferensen.  Se också 
www.sfk.se för mer information. 
 

2.  En fråga:  ODBC-kommandot i Minitab 
ODBC (Open Database Connectivity) är ett praktiskt sätt att läsa in data från 
databaser, Excel-blad, TXT-filer, m.m.  Nedanstående kommando fungerar perfekt 
vid inläsning från ett enkelt Excel-blad.  Men hur skall man skriva för att ha delen 
"where kol1=8" utanför ODBC-kommandot som en variabel (de förslag man hittar på 
nätet är inte helt tydliga)?  Någon som vet hur man skall skriva? 
 
ODBC; 
  Connect "DSN=Excel;DBQ=Z:\ingemarsjostrom\Desktop\ViN-modeller\kasta.xls;De" & 
  "faultDir=Z:\ingemarsjostrom\Desktop\ViN-modeller;DriverId=790;FIL=excel 8." & 
  "0;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;"; 
  SQLString "SELECT `Kol1`,`Kol2` FROM `Z:\ingemarsjostrom\Desktop\ViN-modell" & 
  "er\kasta`.`Blad1$` where Kol1=8". 

 

3.  20 oktober - 'Statistikens dag' 
Den 20 oktober är det 'Statistikens dag' och kanske du har någon liten egen 
datamängd eller analys eller iakttagelse som du vill dela med andra?  
I 'Statistikhörnan' (www.indstat.se) ligger det nu en beskrivning av en jämförelse 
mellan två moderna armbandsur och den tid som anges i ena hörnet på en vanlig TV. 
Vad gäller stabilitet för klockor så har relativt omfattande studier gjorts och man har 
introducerat ett mått "Allan varians". Kolla själv! 
https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_variance 
 
Just nu gör jag en jämförelse mellan en gps-mottagare ('Bad Alf', stor som en puck) 
och min iPhone och en app på iPad för att bestämma läget för en stationär punkt 
under upprepade mätningar. (För iPhone finns det ett program som jag skrivit, 
'gps.indstat.se' (alla delar fungerar nog inte men mätningen funkar.)) Får se vad en 
jämförelse kan ge... 
 

4.  Samarbete med intressenter inom vården 
Vi har försökt ordna ett samarbete med intresserade inom vården när det gäller data, 
mätningar, analys, etc.  Läs gärna bifogat brev (pdf) och hör av dig eller sprid det 
vidare. 



 

5. Riskanalys 
Vi försöker få kontakt med sektionen SFK-Tips (Tillförlitlighet och produktsäkerhet 
inom Svenska Förbundet för Kvalitet) angående 'Riskanalys'.  Om man spenderar tid 
med att läsa standarder och förslag på standarder angående riskanalys verkar det 
saknas en samsyn på grundläggande saker.  Mycket verkar slarvigt och ogenomtänkt 
men riktar sig ändå till viktiga verksamheter. Vi får se om vi kan återkomma med 
ytterligare information. 
 

6. Statistik och analys i massmedier 
Användning av statistik och statistiska slutsatser i massmedier är värt en egen studie. 
Radioprogrammet 'Kaliber' rapporterade under veckan om alarmtider för numret 
112.  Programmet gjorde flera referenser till mål, medianvärde, tydliga trender och 
trendbrott (ett favoritord) etc, på ett icke-stringent sätt. Det är kanske att begära för 
mycket men det ger i alla fall ett rörigt intryck och känslan av att personer i ansvarig 
position lätt går i fällor eller måste bemöta dåligt underbyggda påstående. 
Just tider är ju något som intresserar människor i gemen. Det kan gälla förseningar, 
tid till operation, kötid, livslängder, postutdelning (PostNord?), etc.  Dylika processer 
och sammanhängande mätningar är inte på något sätt trivialt och kan ge upphov till 
huvudbry och paradoxer. 
 

7. Felaktiga epostadresser 
Vid våra utskick kommer det ett antal brev i retur. Kolla gärna på hemsidan 
(www.indstat.se) och länken till höger ('Felaktiga adresser...') och se om du vet något 
om adressaterna.  
 
Ingemar Sjöström, 	sekreterare@indstat.se	


