utgivna på http://www.faktoider.nu. Han har bland
annat skrivit boken ”Blindspår: vetenskap på villovägar”, som gavs ut 2012. Peter Olausson har
också bloggen http://faktoider.blogspot.se/. Andra
böcker av Peter Olausson har titlar som Faktoider,
Fler faktoider, Skeptikerskolan och Tredje Rikets
myter.

Verksamhetsstyrning och beslut

GöRan lanDe
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inbjudan till årsmöte i
Svenska statistikfrämjandet
2014
svenska statistikfrämjandet håller vårkonferens
och årsmöte den 21 mars i stockholm.
Program för vårkonferensen och ärendelista till årsmöte kommer att skickas ut
via e-post och läggas upp på Svenska statistikfrämjandets webbplats.
På kvällen den 20 mars bjuder Svenska statistikfrämjandet sina medlemmar på
middag. Medlemsföreningarna – Cramérsällskapet, Föreningen för medicinsk
statistik (FMS), Industriell statistik och Surveyföreningen – har sina årsmöten
den 20 mars.
Bo Wallentin, ordförande

Tre sorters lögner, ofta
tillskrivna Mark Twain
- som dock citerade han
med. Men vem?
Figures often beguile
me,
particularly
when I have the arranging of them
myself; in which case
the remark attributed to Disraeli would
often apply with justice and force: "There
are three kinds of lies:
lies, damned lies and
statistics."
Mark Twain i sin
(postuma)
självbiografi
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Välkomna till årsmötet 2014!

en faKTOid:
"LöGn, förbannad LöGn Och
sTaTisTiK"

Skribenten, premiärministern m.m. Disraeli
(1804-1881), eller lord
Beaconsfield som han
kunde tituleras, har
tillskrivits citatet sedan
åtminstone 1895, och
han blev snabbt den
som främst förknippades med det (Twain är
bara ett exempel, hans
tillskrivning återges av
Pelle Holm och i Bevingat). Men belägg för att
Disraeli använt det saknas. Citatet verkar först
ha kommit i bruk ca
Mannen bakom ett bevingat ord? Benja1890; det återges då på min Disraeli, tecknad i Vanity Fair 1869.
lite olika håll, och alltid
som ett allmänt talesätt som inte myntats av någon särskild.
Tack till Kjell Strömberg som tipsade om den här faktoiden.

Q

En robot kan aldrig bli bättre än den mjukvara
som styr honom och även om styrmjukvaran
ständigt förbättrar sig själv så är den alltid beroende av sin operativa miljö där processerna är
väl utformade, rutinerna är tydliga och välskötta,
och där verksamhetssystemet är mycket stabilt
i statistisk mening. Ytterst få organisationer är
så funtade idag. I systemet kommer alltid att
finnas en naturlig variation som genereras av
komplexiteten i de mänskliga interaktionerna.
Detta kan göra det svårt för en robot att besluta
och styra. Vanliga dagliga konflikter och missförstånd, som är förbundna med det vardagliga
arbetet, kräver ofta skickliga ingripanden och
framförallt ledarskap baserat på förståelse och
kunskap. Chefer kan tydliggöra affärsmål och
framgångskriterier. Ledare hjälper medarbetarna att förstå vilka resultat som ska skapas i
verksamheten och hur det ska åstadkommas.
Detta sker genom att motivera medarbetarna
att åstadkomma bra resultat. Robotar kan stödja
detta arbete men knappast ersätta entusiastiska
och empatiska motivatorer.
Arbete med affärsmål och framgångskriterier bygger på social förmåga, empati, kunskap, förståelse och erfarenhet som förbättras
med åldern. En robot med bästa programvara
kan i sammanhanget på sin höjd bidra till att
stödja sådana ansträngningar. Kvalitetssäkring
av beslutsfattande är en strategisk fråga eftersom fel beslut ofta blir dyrt, inte bara i pengar
och tid, utan också i form av försämrat rykte
och bristande förtroende från organisationen,
marknaden och ägarna.
Statistiskt tänkande och statistisk processstyrning kan stödja oss i processen att fatta rätt
beslut om rätt sak i rätt tid. En robot kan säkert
göra ett nyttigt arbete åt oss genom att förse oss
med ett bra beslutsstöd, men det är tveksamt om
roboten kan bli en bra chef och ledare där det
krävs förmåga till en fördjupad bedömning av
medarbetarnas kompetens och förmåga.
Även om en människa inte är felfri så har
den nog en bättre förmåga att få en tydlig bild
av andras kompetens, ledarskap, strategiska och
operativa förmåga, motivation, drivkrafter och
utvecklingspotential. Det bör dock inte hindra
oss att dra nytta av Marvins talanger inom flera
verksamheter, men
kanske inte direkt på
ledande poster eller
i styrelser. Där bör
vi säkra bättre beslut
genom att komplettera
kvalitetsledning med
ledningskvalitet.

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

foto: emeLie asPLund

Peter Olausson skriver om ”faktoider”, som finns

OM KOnsTen aTT faTTa
rÄTT besLuT

foto: Lina Lande
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NOmiNERiNg Till

Årets
statistikfrämjare
till Årets statistikfrämjare utses
en eller flera personer verksamma i eller anknutna till sverige
som gjort en slagkraftig insats
på statistikområdet som under
det senaste året givit publik
uppmärksamhet.
Insatsen kan utgöras av en innovativ metod, en
smart analys, en effektiv presentation eller att på ett
framgångsrikt sätt ha utmanat en etablerad sanning.
Belöningen består av ett prisföremål och ett diplom.
Den utvalde blir inbjuden att hålla ett föredrag på
årsmötet, blir presenterad i Qvintensen och får själv
skriva en artikel om sin insats i Qvintensen.
Vi inbjuder härmed alla medlemmar att ge förslag
på en eller flera personer som du tycker uppfyller
ovanstående kriterier. Skicka förslaget med motivering till :
Bo.Wallentin@statistik.uu.se senast den 15 januari
2014.
Utdelningen av priset äger rum vid Svenska statistikfrämjandets årsmöte i Stockholm den 21 mars
2014.
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