
 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Grundkurs i statistik 
Stockholm 13 maj 2019 

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en grundkurs i statistik. Kursen vänder sig 
till ekonomer som vill uppdatera och öka sina kunskaper inom området och är även 
lämplig för andra yrkesgrupper som arbetar med eller behöver förstå statistik.   

Innehåll 
Ett område som har hamnat i fokus de senaste åren är jämförelser av olika slag. Ett exempel 
där sådana jämförelser kan göras är i databasen Kolada. För att kunna behandla data från 
databaser kvävs grundläggande statistiska kunskaper. Grundläggande kunskaper inom 
statistik hjälper oss att dra säkrare slutsatser och beskriva, förenkla, organisera, tolka, härleda 
samt avfärda på ett systematiskt sätt. Statistiken tillgodoser ett kunskapsbehov och kan 
användas som besluts- och planeringsunderlag. 
 
Denna kurs syftar till att ge, eller fräscha upp, grundläggande kunskaper och behandlar både 
deskriptiv och analytisk statistik. Kursen är till för dig som snabbt vill komma igång med 
statistiska beräkningar, förstå rapporter och utredningar innehållande statistik eller som 
planerar att använda Excel eller annan programvara för datahantering och analys och vill få 
en överblick över användningsområdena och möjligheterna för statistiska beräkningar på ett 
strukturerat sätt.  
 
Ingen tidigare erfarenhet av statistik krävs. 

Föreläsare 
Louise Holm är doktor i nationalekonomi och lärare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs 
Universitet. Hon har skrivit flera böcker och är rutinerad föreläsare inom området. 



 
 
 

 
 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Program 
Under dagen kommer vi först att beskriva deskriptiv statistik och dess användningsområden 
med praktiska exempel. Därefter behandlas inferensstatistik, dvs. statistik som hjälper oss att 
dra slutsatser och generalisera från stickprov till population. 
 

• Beskrivande statistik för olika typer av data. 
• Tolka och välja lämplig beskrivande statistik.  
• Grafisk presentation. 
• Hypotesprövning.  
• Olika typer av samband. 
• Introduktion till enkel linjär regression. 

 

Under dagen lämnas utrymme för diskussion, frågeställningar och övningar.  

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs på Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20 
i Stockholm, den 13 maj. Kursen startar kl. 9.30 och avslutas kl. 16.00. 
samling med kaffe kl. 9.00 
 

Kostnad 
 Fram till 29/2 Efter den 29/2 

Medlem  3 600 4 100 

Icke medlem  4 300 4 800 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 
Kursavgiften inkluderar lunch. 

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 10 april.  
Anmälan är bindande. Om Du får förhinder, överlåt din plats till en 
kollega i stället! Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för få 
anmälda. 

Förfrågningar Kursinnehåll:  
Hans Petersson, 072-505 29 28, hans.petersson@kef.se  
 
Kursadministrativa frågor: 
Eva Virtanen, 072-061 70 90 
Anne-Marie Westin, 026-12 81 85 
medlem@kef.se 



 
 
 

 
 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

 

Bekräftelse Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail.	

 
 

 


