
Industriell statistik och SFK-StaM, oktober 2017 
 

Hej! 
 

Några punkter: 
 
1.  Kassörskan ledsen – kan du trösta...? 
Det är många som kan bidraga med tröst, kolla på hemsidan indstat.se och länken 
"Obetalda avgifter...". 
 
2.  Ny hemsida 
Nu hittar du en ny version av vår hemsida på indstat.se.  Kolla gärna runt lite och 
meddela om något inte tycks fungera som förväntat. 
 
3.  Väntetider 
Nu finns det en kort text med kommentarer till 'väntetider'. Klicka på indstat.se och 
knappen [Statistikhörnan] och sedan text nummer 17. 
 
4.  Text i KvalitetsMagasinet 
Via länken  http://kvalitetsmagasinet.se/ar-du-radd-lille-van/ når du en text om 
'statistik' publicerad på KvalitetsMagasinets hemsida. 
 
5.  Försök till påverkan på Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) 
SFK arbetar med kvalitetsfrågor men är fullkomligt förhäxat av ISO- och 
revisonsfrågor. Ind Stat har därför skrivit till SFK för att försöka vidga fältet:  
 
Förslag till SFK med uppmaning till styrelsen att revidera den nuvarande verksamhetens fokus 
 
SFKs verksamhet har sedan begynnelsen bidragit till utveckling av kvalitetsteknik och metoder för 
verksamhetsförbättringar. Den nuvarande inriktningen på kvalitets- och verksamhetsutveckling styrs 
huvudsakligen av ISO-standardkraven för att administrera verksamheter. Naturligtvis är det bra med 
ordning och reda och att kraven i ISO standarden blir uppfyllda, men dessa borde ses som ett 
minimikrav och inte som ett mål.  
 
Kanske det är dags att ta ett steg vidare, följa utvecklingen och bredda verksamheten. Satsningen bör 
i så fall inriktas mot säkring av t.ex. beslutskvalitet och säkerhetshantering av stora datamängder i den 
nya världen med den sårbara cyberteknologin. Områden som berörs är bl.a. ledarskap, kvalitet, miljö, 
arbetsmiljö, hälsa och riskhantering inom många olika branscher. Numera bör alla inse 
nödvändigheten av riskanalyser med tanke på de många aktuella riskincidenter som flitigt diskuteras i 
massmedia och av politiker. 
Inom kvalitetsteknik är man van att arbeta med olika kvalitetsindikatorer, där basen för tänkande 
främst är statistisk metodik. Därför kan det vara förvånande att mindre kvalitativa metoder som t.ex. 
NPS används av en kvalitetsorganisation som borde föregå med bättre exempel. 
SFK utbildningen följer säkert syftet med standarder för verksamhetsutveckling men den effektivaste 
utbildning i kvalitetsteknik saknas där, vilket gör förbättringsarbete svårt och ibland verkningslöst.  
   
• SFK-StaM vill därför uppmana SFKs styrelse att satsa på utbildning i kvalitetsteknik enligt den 

”gamla” och beprövade modellen, samt på säkring av beslutskvaliteten inom t.ex. ledarskap 
med hjälp av kunskaper i beslutsteori och beslutsteknik. 

• Inom områdena miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet föreslår vi en satsning på mer tillförlitliga 
riskanalyser som baseras på statistisk metodik. 

• Utbildning i grundläggande statistik är grunden till alla dessa behövliga kunskaper så vi tycker att 



det är dags för ett paradigmskifte och en kursändring mot utbildning i statistik för 
verksamhetsförbättring. 

 
Föreslagna satsningar kan hjälpa många branscher att göra verksamheten säkrare i den osäkra 
världen av ”stordata” och massmedieinformation.  
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen 

 
6.  Nästa års seminarium 
Nu planerar vi nästa års seminarium (23 mars) och som tema (t.v.) tänker vi 
"Analysdriven kvalitetsutveckling". Om du har förslag på innehåll eller annan rubrik, 
vill ställa upp som föreläsare, etc – hör av dig! 
 
7.  Webbinarium 
Nu dags för ett nytt webbinarium.  Ett förslag är rubriken 'Industrie 4.0" – har du 
förslag på innehåll, föreläsare eller annat som kan vara ett webbinarium.  Hör av dig! 
 
8.  World of Statistics (WoS) 
Efter ett längre sommaruppehåll kom en uppdatering från "World of Statistics 
News".  (Dessa bulletiner kan beställas via WoS-hemsidan, se länk på indstat.se.) 
Denna gång kan man bl.a. uppmärksamma att den Europeiska statistikdagen firas 
varje år den 20 oktober, i år med en konferens i Lissabon med temat “The Value of 
Official Statistics as a Public Good”, Världsstatistikdagen firas den 20 oktober vart 
femte år, nästa gång 2020.  https://www.ine.pt/scripts/esd/about.html 
 
9.  Founders of statistics 
Följande länk listar ett antal 'founders of statistics'. Observera dock att den tycks 
sakna många kända namn, t.ex. svenskarna Harald Cramér och W Weibull eller 
ryssen Kolmogorovs betydande insatser: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Founders_of_statistics 
  
10.  "Skall vi byta formler?" 
För många årtionden sedan bytte barn 'filmisar' dvs små bilder på filmstjärnor.  Har 
du en bra formel eller algoritm för något? Kanske för 'konfidensintervall för percentil 
i en Weibullfördelning'.  Vi kan erbjuda en bra formel för 'konfidensintervall för 
percentil i en normalfördelning'. (Vi behöver ett större utbyte – frågor och svar –
mellan medlemmar.) 
 
Ingemar Sjöström, 	sekreterare@indstat.se	


