
Våra fyra sektioner

Detta får Du ut av ett medlemskap 

Medlemskap
Alla personer, institutioner och företag som vill bidra till Svenska statistikfrämjandets ändamål kan 
bli medlemmar. Du kan bli medlem genom att kontakta Svenska statistikfrämjandets sekreterare via 
e-post sekrfram@gmail.com. Via vår hemsida http://statistikframjandet.se får Du mer information om 
medlemskapet via länkar till sektionernas hemsidor hur Du kan bli medlem i dessa.

Föreningen för statistiker och 
statistikintresserade i Sverige

Föreningen för medicinsk statistik
Stödjer utvecklingen och användningen 
av korrekta statistiska metoder inom 
det medicinska området

Föreningen för industriell statistik 
Verkar för en spridning av statistiska metoders 
betydelse inom industrin

Föreningen för surveystatistik 
Verkar för förbättrad användning 
av statistiska metoder inom surveyområdet

Cramérsällskapet
Främjar forskning och utbildning i statistik 
och matematisk statistik i Sverige
  

• Fyra nummer av medlemstidningen Qvintensen  
 varje år, som innehåller artiklar, debatt 
 och information
• Information om seminarier, kurser 
 och konferenser
• Platsannonser inom statistikområdet via e-post

• Inbjudan till medlemsmöten med föredrag   
 om aktuella frågor inklusive vårkonferensen 
 i anslutning till årsmötet
• Tillgång till ett nätverk av statistiker 
 och statistiskt intresserade personer i Sverige
• Medlemskap i en eller fl era av våra sektioner
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••  Främjar forskning, utveckling och utbildning inom statistisk vetenskapFrämjar forskning, utveckling och utbildning inom statistisk vetenskap

••  Främjar sund användning av statistik som beslutsunderlagFrämjar sund användning av statistik som beslutsunderlag

••  Väcker och sprider intresse för statistik i samhälletVäcker och sprider intresse för statistik i samhället

••  Utgör stöd för medlemmarna i deras yrkesverksamhet och är ett forum Utgör stöd för medlemmarna i deras yrkesverksamhet och är ett forum 
  för diskussion av nya tekniker, tillämpningar och etiska frågor mm  för diskussion av nya tekniker, tillämpningar och etiska frågor mm
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