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FÖRENINGEN INDUSTRIELL STATISTIK
och SFK-StaM
Föreningen industriell statistik och SFK-StaM (sektionen
Statistisk Metodik inom SFK-Svenska Förbundet för
Kvalitet) är till för alla som är intresserade av statistiska
tillämpningar i industri-, tjänste- och servicesektor t.ex.
statistiker, Six Sigma-ingenjörer, konsulter, verksamhetsutvecklare, produktionstöd, controllers m fl.
Föreningarna verkar gemensamt för en spridning av
statistiska metoder inom industrin genom vidareutbildning
och utbyte av erfarenheter mellan medlemmar.
Industriell Statistik och SFK-StaM är självständiga och
ideella föreningar inom Svenska statistikfrämjandet och
SFK. De är anslutna till European Network for Business
and Industrial Statistics (ENBIS).

Inom många områden behöver man fatta kloka
beslut under inflytande av osäkerhet och därför
behövs god kunskap i statistik. För vissa företag
innebär detta att ingenjörskåren är duktig på
statistik, för andra företag att man dessutom har
välutbildade statistiker. Men det räcker inte. Man
måste även ha insiktsfulla konsumenter av statistik.
Analys och styrning av tillverkningsprocesser har
betydelse för all industriell verksamhet och det är
viktigt med mätningar av kvalitetsparametrar och
produktegenskaper. En bra lösning för processstyrning kräver goda kunskaper i industriell statistik
och ett lyckat resultat ger processtabilitet och produktkvalitet och därmed ekonomiska fördelar.
Matematiska och statistiska modeller och metoder
spelar en viktig roll inom ekonomisk verksamhet hos

FÖRENINGARNA ERBJUDER
● Mötesforum på LinkedIn, där medlemmar kan knyta
kontakter och skapa diskussioner.

t.ex. banker och försäkringsbolag och utgör grunden
för riskanalyser och beslut. Sex Sigma och Lean
använder statistisk metodik men ibland behövs
anpassningar för att passa nya förutsättningar.

● Möten med föredrag, med möjlighet att diskutera
metoder och angreppssätt.

Vill du bli medlem?

● Kurser vid behov.

Du får då tillgång till de aktiviteter och det nätverk

● Webbinarier – webbaserade föredrag som behandlar aktuella ämnesområden.

som finns inom föreningarna. Du får även tillgång till
alla delar av föreningens hemsida, inklusive
Statistikhörnan med exempel och reflektioner kring

● Seminarieverksamhet.

användning av statistik inom industrin.

● Hemsida med intressanta bidrag.

Business and Industrial Statistics (ENBIS) som

Du kan även bli medlem i European Network for
årligen håller en stor konferens. Din anmälan gör du
via www.enbis.org/register. Om du blir medlem i
Svenska statistikfrämjandet får du medlemstidningen
Qvintensen tre gånger per år och i vilken Föreningen

NÅGRA SAMARBETSPARTNERS

industriell statistik har en egen sida. Du får även alla
annonser om t.ex. utannonserarade tjänster som
förmedlas av Svenska statistikfrämjandet. Anmälan:
www.statistikframjandet.se.

Anmäl dig på vår hemsida www.indstat.se. Där
finner du all information du behöver.

Vänd !!!

INOM DE FLESTA BRANSCHER SAMLAS DATA
För att data ska kunna omvandlas till bra information som grund för
beslutsfattande krävs ofta någon form av bearbetning av data. Många
gånger kan man finna stöd i grundläggande statistisk metodik för att
besvara frågor som "Varför uppstår detta?", "Hur stor är risken?", "Finns det
någon trend eller avvikelse som vi bör beakta?" På denna sida finner du
några exempel från vitt skilda användningsområden där statistiska metoder
gjort mycket nytta. -

Byggplatsprojekt är beroende av
produktionsdata och bra planering för
att klara projekten till rätt kostnad,
kvalitet och i tid. Projekten är komplexa
och situationen på fältet ändras ständigt
vilket kräver bra data, lägesdata,

ANALYS AV MÄTOSÄKERHET
Mätresultat innehåller osäkerheter och ett sätt att förstå och reducera

volymer, längdmätningar, m.m. för
styrning av resurser, material och
materiel. På ett byggplatsprojekt flödar

osäkerheten är statistisk analys. Det gäller såväl objektiva mätningar som

material och arbetslag mellan olika

subjektiva bedömningar, och analysen kan ske på många olika sätt.

arbetsstationer och komplexiteten i ett

Mätosäkerhetsanalys är ett centralt område inom industriell statistik som inte

byggprojekt är ofta större än en fabriks

alltid får den fokus den förtjänar. Det finns visserligen delar av området som

produktionslina.

behandlas i Six Sigma-utbildningar, men det brukar vara kraftigt inriktat på
en specifik analysmetod och det är långtifrån alltid man kan uttrycka sitt
problem i en form som passar för en sådan analys.

Inom industrin har vi lärt oss att förenkla
och styra flödet via standardisering och
modularisering. Att göra samma sak
inom byggprojekten kan vara svårare
då platser kan ha varierande geologi,

IT-SYSTEM - UTVECKLING OCH UNDERHÅLL...
..är en process präglad av kvalitets- och tidskrav med begränsade resurser
och kräver fortlöpande analys. Processen genererar data så det finns stora

olika entreprenörer och leverantörer
som har olika arbetssätt, kulturer,
verktyg, kommunikationssätt, IT-system,
språk och även olika ledningssystem.

möjligheter att använda statistisk metodik. Processen består av många

Trots dessa skillnader har vi möjlighet

delprocesser och underleverantörer, och en viktig variabel är 'tid'.

att effektivisera flöden och processer

Delprocessernas variation fortplantas till slutprodukten och att kunna

med hjälp av samma statistiska

modellera tidsåtgången ger möjlighet att bedöma sannolikheten att

tänkande och med metoder som

projektet slutförs i tid. 'Händelsedata' är intimt förknippade med utveckling
av IT-system och kan vara programvarufel som måste rättas men också nya
eller ändrade krav som dyker upp under processens gång. Vad är

används inom tillverkningsindustri som
t.ex. Toyota Lean Production och Lean
tillverkning genom att arbeta smartare inte nödvändigtvis snabbare.

sannolikheten att hinna med krav A, B, C, vilka krav måste avvisas till
kommande programversioner, vilka resurser behövs?
IT-utveckling betyder också en stor testverksamhet och oftast testar man
inte allt utan bara en delmängd. Hur skall testresurserna fördelas, hur skall
testresultatet utvärderas för att avgöra när antal kvarvarande fel är under en
viss nivå? Dessa frågor kräver statistisk metodik och analys.
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