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Surveyföreningen
Industriell Statistik
Cramérsällskapet

Revisorer:

BUDGETFÖRSLAG
Budgetförslag verksamhetsår
2016
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning
Räntor m.m.
Övrigt
Summa
Budgeterad vinst/förlust

Utfall verksamhetsår 2015
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning
Räntor m.m.
Övrigt
Summa
Utfall vinst/förlust

210 000.00
100 000.00
0.00
0.00
310 000.00
-66 420.00

214 380,00

156 500,00
10 405,00

Kostnader
Qvintensen
Medlemsregister och hemsida
Årsmöte och medlemsmöten
Styrelsearbete
Stöd och bidrag
Löner och arbetsgivaravgifter
Bolagsskatt
Porto + medlemsutskick
Övrigt
Summa

Kostnader
Qvintensen
Medlemsregister och hemsida
Årsmöte och medlemsmöten

100 000.00
80 000.00
50 000.00
0.00
0.00
131 420.00
15 000.00
376 420.00

102 788,00
28 476,00
50 703,00

381 285,00
22 704,00

Löner och arbetsgivaravgifter
Bolagsskatt
Porto + medlemsutskick
Övrigt
Summa

137 991,00
17 189,00
10 936,00
10 498,00

358 581,00

MOTIONER
Motion till Svenska statistikfrämjandets årsmöte 14 mars 2016

Certifiering av statistiker i Sverige – Statistikfrämjandet
behöver ta ställning
Bakgrund
Frågan om hur Statistikfrämjandet ska ställa sig till certifiering av statistiker i
Sverige är ännu inte avgjord. Till årsmötet 2012 la en arbetsgrupp ”Auktorisering
av statistiker”, bestående av Carl-Fredrik Burman och Mats Rudholm, fram en
rapport som pekade på två alternativa vägar:
”(i) Lägg fast ett huvudsyfte för en auktoriseringsreform. Tillsätt en arbetsgrupp för
att framlägga ett konkret förslag för diskussion bland medlemmarna
(ii) Avskriv planerna på en auktorisering”
(Auktorisering var den term som användes i rapporten men ska ses som synonym till certifiering i
denna motion)

Något initiativ i den riktningen har inte tagits av Främjandet under de fyra åren som
gått sedan dess.
I september 2013 bildades Föreningen för certifiering av statistiker av några
medlemmar i Statistikfrämjandet. Föreningens syfte är att främja god statistisk
kvalitet och yrkesskicklighet bland statistiker genom att driva ett system för
certifiering av statistiker. Föreningen har på olika sätt bedrivit opinion för
certifieringen genom bl. a. föredrag, publikationer och spridning av information på
föreningens hemsida.
Förra året genomförde föreningen en anonym webb-enkät bland
Statistikfrämjandets medlemmar vars resultat presenterades vid årsmötet 2015. Av
drygt 250 svarande ansåg 45 % att frågan om certifiering var ’ganska viktig’ eller
’mycket viktig’ och 63 % svarade ’kanske’ eller ’helt säkert’ på frågan om de

skulle ansöka om certifiering om en sådan infördes. Statistikfrämjandet fick klart
flest röster på den organisation som var bäst lämpad att hantera frågan.
Internationellt har systemet för CStat i England varit etablerat i över 20 år och drivs
av Royal Statistical Society. Ett liknande system (PStat) infördes i USA för ca 5 år
sedan och drivs av American Statistical Association. Flera andra länder har också
infört ett system för certifiering inspirerat av de som finns i England och USA.
Ett inlägg på Q-bloggen nyligen med rubriken ”Statistician projected as top 10
fastest-growing job” förstärkte vår uppfattning om att statistikyrket behöver
definieras bättre i framtiden, t.ex. genom ett system för certifiering.
Certifiering kan också ses som ett viktigt inslag i att implementera
Statistikfrämjandets etiska kod. Den togs fram för över fem år sedan men för
numera en tynande tillvaro utan att synas eller refereras till särskilt ofta. Att följa
den etiska koden ska vara en självklar del i en certifiering enligt vår uppfattning
och därmed kommer den att få en mer framträdande roll.

Förslag
Av det ovanstående framgår att frågan om certifiering av statistiker i Sverige
fortfarande engagerar Statistikfrämjandets medlemmar och är dessutom införd i
flera andra länder.
Vi tycker att det är olyckligt att Statistikfrämjandet inte har slutfört frågan enligt
den rekommendation som rapporten till årsmötet 2012 angav.
Vi förslår att årsmötet ska fatta beslut om:
1. Att en arbetsgrupp tillsätts med uppgift att lämna förslag till Statistikfrämjandets
styrelse för beslut om Statistikfrämjandet ska följa rekommendationen
(i) Lägg fast ett huvudsyfte för en auktoriseringsreform. Tillsätt en arbetsgrupp för
att framlägga ett konkret förslag för diskussion bland medlemmarna
eller
(ii) Avskriv planerna på en auktorisering.

2. Att arbetsgruppen ska bestå av två representanter utsedda av Främjandet (varav
minst en ska ingå Statistikfrämjandets styrelse) och två representanter från
Föreningen för certifiering av statistikers styrelse.
3. Att valet mellan (i) och (ii) kan beslutas av Främjandets styrelse under
kommande verksamhetsår och att arbetsgruppen ska rapportera resultatet av arbetet
vid nästa årsmöte 2017.
Magnus Petterson (ordf.), Bernhard Huitfeldt, Marie Linder
(Styrelsemedlemmar i Föreningen för certifiering av statistiker)
Erik Bülow och Anna Ekman
(Medlemmar i Föreningen för certifiering av statistiker)
Alla som undertecknat motionen är dessutom medlemmar i Svenska
statistikfrämjandet

Kommentar från styrelsen
Statistikfrämjandets styrelse avser inte att driva frågan utan ämnar ta upp frågan på
FENStatS möte i höst och avvakta eventuella initiativ därifrån.
(Beslut om att avskriva planerna på certifiering/auktorisering togs på styrelsemöte
den 26/10 2012)
I avvaktan på eventuellt FENStatS’ initiativ ämnar statistikfrämjandets styrelse:
- Uppdatera inledningen till den etiska koden och motsvarande delar av hemsidan
så att det framgår att koden är godkänd, vilket skedde på årsmötet 2011.
- Påverka universitet/högskolor att ta med "aspekter på statistikerrollen" (inklusive
etiska koden) i utbildningen. (Vid universitetet i Umeå används redan den etiska
koden som kurslitteratur).
Vidare välkomnar styrelsen alla initiativ med syfte att klarlägga problemen som
avses att lösas med certifiering, samt deras omfattning.

Information från styrelsen angående utvecklandet av en ny grafisk profil
Styrelsen har gett i uppdrag till AAD att ta fram ett förslag till ny visuell identitet
till Statistikfrämjandet. Denna inkluderar en ny logotyp, i både svensk och engelsk
version, en bakgrundsbild som kan användas både på web och i tryckt format samt
förslag till enhetliga typsnitt och färgval. Samtliga elektroniska resurser finns
framtagna i olika format/filtyper och i skalbara versioner, för att underlätta
användning för olika tänkbara syften i framtiden (web, sociala medier, tryck mm).
Diskussion om och inriktningsbeslut angående medlemstidningen Qvintensen
Styrelsen berättar om ansträngningarna att hitta ny redaktion till Qvintensen och
resultatet av detta. Årsmötet avger ett inriktningsbeslut för Qvintensens framtid
angående utgivningsformat, -frekvens, önskemål om innehåll m.m.

