Miljoner
invånare

»»» Möt Jon Rao
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Visst kan man bli rik
Statistikeryrket är ett bra yrke, men rik blir man ju inte,
säger jag.

– Jodå, man kan visst bli rik som statistiker, om det är något
som man eftersträvar. Det hjälper till om man flyttar till USA.
Där kan man bli rik på konsultarbete, svarar Jon. Eller om man
skriver en populär lärobok som används på många universitet.
Jon räknar upp några namn på statistiker som kan förmodas ha tjänat
»Surveyteorin ses som ihop en förmögenhet.

tråkig; elementär matematik, inga tekniska
utmaningar. Det har
aldrig varit sant.»

Vilka råd ger du dagens studenter?

– Det här kanske är gammalmodigt men studenter ska studera bevis
och lära sig förstå hur man bygger
upp ett bevis. Kunskaperna verkar
ha blivit smalare. Jag tror att man ska
ha en bred utblick. Det gör det roligare också. Man ska läsa
mycket. Inte bara på internet, man ska läsa riktiga böcker och
även tidskrifter som Annals of Statistics.
Du kan vara en hård kritiker.

– Man måste ha en hälsosam diskussion om problem. Det
är bra med kontroverser. En del bayesianer tror att jag är antibayes bara för att jag pekar ut problematiska frågor. Kring
1970 hade vi intressanta debatter om grundläggande frågor,
till exempel surveyteorins fundament. På konferenser hade

man sessioner med debatter om grunderna men den typen
av diskussioner dog ut.
– Surveyteorin ses som tråkig; elementär matematik, inga
tekniska utmaningar. Det har aldrig varit sant. Jaroslav Hájek
och Bengt Rosén till exempel var väldigt sofistikerade. Small
area estimation har gjort att folk med mer allmän statistisk
bakgrund har börjat intressera sig för surveyteorin. Saknade
data (missing values) är ett annat område som drar skickliga
forskare in i surveyteorin. Det är den ”amerikanska stilen”,
säger Jon, man flyttar dit möjligheterna finns.

statistikfrämjandets
syfte är bland annat att främja
sund användning av statistik
som beslutsunderlag och att
väcka och sprida intresse för
statistik i samhället.
Om du önskar bli medlem
i Svenska statistikfrämjandet
skicka ett e-brev till Olivia
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qvintensen

Ståhl på sekrfram@gmail.
com. Du får Qvintensen i
brevlådan och platsannonser
via e-post.
Det ställs inga krav för
att bli medlem; alla som är
intresserade av statistik och
vill stödja statistikens roll i
samhället är välkomna.
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Framtiden för surveyteorin

– Framtiden för surveyteorin och dess tillämpningar ser mycket
bra ut. Den används mer och mer, i allt fler områden. En del
säger att surveyteorin inte hänger med den tekniska och den
sociala utvecklingen och det kan stämma. Att använda sociala medier för surveyer kräver utveckling av nya teoretiska
grunder för nya tillämpningar. Det finns många utmaningar
för forskningen inom surveyteorin, bland annat svårigheten
med stigande bortfall. Multipel imputering har blivit populärt,
”people love it”, men där återstår en del svåra problem.
– Andra områden som vi behöver forska mer på är till exempel metodproblem i hälsoundersökningar och surveyer bland
människor som är svåra att hitta och att kontakta, säger Jon.
”Data fusion” är något Jon forskar på just nu. Det handlar
om att kombinera data från urvalsundersökningar. Det kom ut
en artikel i Biometrikas första nummer för i år om data fusion
som Jon skrivit tillsammans med Jae Kwang Kim. Jon pratar
länge och passionerat om intressanta områden, såväl inom
surveyteorin som i allmän statistik i stort.
Dan Hedlin

USA:s demografer
firar Nerdvana

I

Dagens Nyheter den 16 au-

gusti kunde man läsa att USA:s
befolkning två dagar tidigare hade
uppnått det imponerande antalet
av 314 159 265 personer, vilket är
lika med π*100 miljoner. Dagens Nyheter
citerar Howard Hogan på US Census Bureau som uppmanar folket att gå ut och fira.
Lite googlande avslöjade raskt att händelsen
uppmärksammades på flera håll i världen,
främst förstås på hemmaplan.
Jag skickade Dagens Nyheters notis till
Howard Hogan, som talar lite svenska och
vars korrekta titel är Chief Demographer of
the US Census Bureau, och passade på att intervjua honom om den märkvärdiga dagen:
It is obviously a good idea to keep track
of mathematical constants in the population figures since it has attracted a
lot of attention, even as far away as in
Sweden, but how did the idea appear
in the first place?

Så blir du medlem
n Svenska
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av ambitiösa studenter bra. I Indien går många av de bästa
studenterna till IT eftersom de kan få en mycket hög lön med
en IT-utbildning i ryggen. Idag verkar inte doktorsexamen
uppskattas i statligt arbete lika mycket som förr. Doktorsexamen
är inte längre lika attraktiv bland studenter.

Har du flyttat?
Meddela din nya adress genom att skicka ett e-brev till
Olivia Ståhl på sekrfram@gmail.com.
n

Howard
Hogan,
Chief Demographer
of the US
Census
Bureau

population reached 200 million in 1967 and
300 million in 2006. I don't think anyone
even noticed when our population reached
271,828,182, and 602,214,129 seems a long
way off.
How did you celebrate this particular
day at the Census Bureau?

– With apple pies and cherry pies, of
course.

– We came up with the idea last March
14 (3-14) when someone brought in a pie
for "π day." It was simple to project that our
population would soon reach 314,159,265
and the demographers began to joke that
this was the real day to celebrate.

What has been the reaction among
people in general? Will it be a lasting
effect of good will or a growing interest in population statistics? Or could it
even be the case that some people think
that important things like population
figures shouldn’t be treated in such a
frivolous way?

Are you looking for other constants
too?

– We were surprised about how much fun
people had with this, with reporters talking
about "Nerdvana" and "math nerds rejoice."

– We had big media events when the US

Of course, the real "math nerds" criticized
us for not being more precise. We should
have written population = integer(π108).
For me, seeing the clip in Dagens Nyheter
was absolutely the best!
How does your population clock work?

-We started with the most recent census number, which was 308,745,538 as of
April 1, 2010. We then used data on births,
deaths and migration to bring it forward
to our most recent population estimate of
311,591,917, as of July 1, 2011. We then
made short term projections and worked
out the implied components per second.
The current settings are:
• One birth every 8 seconds
• One death every 14 seconds
• One international migrant (net) every 46
seconds
• Net gain of one person every 13 seconds
INGEGERD JANSSON

Noter:
•

Man hittar Censusbyråns Population Clock
enklast genom att googla på ”population clock
census”.

•

Talet 2,71828182 är “e”, basen för den naturliga
logaritmen, med åtta decimaler.
Talet 6,02214129 -1023 är ett skattat värde av
Avogadros tal.
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