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Statistik for ikke-statistikere Birger Stjernholm Madsen Hent PDF Forlaget skriver: Aldrig før er så mange
beslutninger blevet taget ud fra statistiske vurderinger. Alt underbygges med tal. Det gælder samfundsforhold,
marketing, økonomi, videnskab, industri samt administrativt arbejde inden for organisationer, virksomheder
og institutioner. Derfor er det vigtigt at have indblik i statistikkens grundbegreber, både når du skal vurdere et

statistisk materiale, og når du selv skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der indeholder statistik.  
Statistik for ikke-statistikere forklarer statistik, så det er til at forstå. Bogen beskriver indsamling,

bearbejdning, analyse og præsentation af data med konkrete eksempler på praksis. Desuden findes der i
bogen og på bogens hjemmeside på samfundslitteratur.dk supplerende materiale, der gør det nemt og

overskueligt efterfølgende at bruge bogen som opslagsværk.  Uanset, hvilken slags data du arbejder med, vil
du efter læsning af denne bog være i stand til at analysere og præsentere dine egne data og drage

konklusioner. Du vil kort sagt være godt i gang med at arbejde med statistik i praksis! Du har også bedre
forudsætninger for at forholde dig kritisk til rapporter, artikler etc. med statistisk indhold. Endelig vil du være

bedre rustet til at samarbejde med folk, der arbejder professionelt med statistik.  
Statistik for ikke-statistikere kan både anvendes til selvstudium og som supplerende læsning på videregående

uddannelser, såvel som på handelsskoler, tekniske skoler og gymnasier.  
Birger Stjernholm Madsen er en erfaren statistiker og underviser, og bogen udspringer direkte af hans erfaring
med at undervise statistik på et introducerende niveau. Han har igennem mange år været ekstern lektor ved
Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Desuden har han undervist i bl.a. Dansk Magisterforening

Efteruddannelse og på den farmaceutiske efteruddannelse Pharmakon.
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