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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog                     Forskarutbildning Statistik 
Datum:  2021-05-24 
 
Närvarande vid dialogen: Mattias Villani, professor; Krzysztof Bartoszek, docent; Petru Eles, forskarstudierektor; Henrik Eriksson, prefekt; Hao Chi 
Kiang, doktorandrepresentant; Karin Axelsson, dekan; Mathias Broth, prodekan; Charlotta Einarsson, utbildningsledare  

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Forskarutbildningsämne 
 

X    Forskarutbildningsämnet är väl avgränsat och har en tydlig 
profilering vilken utvecklas successivt i enlighet med den utveckling 
av ämnet som sker internationellt. Ett aktivt arbete förs för att 
säkerställa att forskarutbildningen i statistik har en bred bas inom 
ämnet och inte enbart växer sig starkt inom en viss inriktning inom 
statistiken, exempelvis maskininlärning. Det är angeläget att den 
breda basen inom ämnet vidmakthålls även framledes. 
 

Handledar- och 
lärarkompetens 
 

X    Handledarresursen, såväl huvud- som bihandledare, är tillräcklig. 
Inom en snar framtid kommer fler seniora forskare bli docenter 
vilket medför en ökad handledarkapacitet. Det finns således 
möjligheter för miljön att anta fler doktorander, givet att de 
ekonomiska förutsättningarna finns.  
 
Samtliga handledare är aktiva forskare inom 
forskarutbildningsämnets område. Handledarna har genomgått 
handledarutbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande 
kompetens.  
 
Inom miljön finns en strategisk planering där målsättningen är att 
alla docentkompetenta ska ges möjlighet att handleda någon 
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doktorand.  Ett mentorssystem har utvecklats där juniora 
huvudhandledare stöttas av seniora handledare.  
 
Inom miljön arbetar man också aktivt för att juniora forskare ska 
meritera sig till docentur och därmed också kunna ta en mer aktiv 
del i forskarutbildningen.  
 

Forskarutbildningsmiljö 
 

 X   Doktorandgruppen i statistik är begränsad till antalet vilket bidrar 
till en viss problematik med att erbjuda obligatoriska kurser i den 
omfattning och med den regelbundenhet som vore önskvärt om 
utbildningen själva skulle säkerställa att alla kurser ges lokalt. 
Emellertid har ett samarbete utvecklats med andra lärosäten vilket 
möjliggör för doktoranderna att läsa obligatoriska kurser även vid 
andra lärosäten. Utbildningen i statistik bör ändock utarbeta en 
plan som säkerställer att det finns en beredskap för att erbjuda fler 
obligatoriska kurser i ämnet lokalt.  
 
Doktoranderna i statistik ingår i den vidare forskningsmiljön vid 
avdelningen STIMA. Detta innebär att doktorandgruppen i sin 
helhet utgörs av såväl doktorander antagna till statistik som till 
datalogi och flera forskarutbildningskurser riktar sig till hela 
doktorandgruppen.  
 
Inom miljön bedrivs aktiv seminarieverksamhet med två 
seminarieserier i vilken huvudsakligen seniora forskare presenterar 
pågående forskning. Till seminarieserien inbjuds ibland 
internationella forskare och i samband med deras vistelse bokas 
enskilda möten in mellan de inbjudna forskarna och doktoranderna 
där doktoranderna ges möjligheter att diskutera sina egna aktuella 
forskningsfrågor.  
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Doktoranderna ges möjlighet att presentera och diskutera sina egna 
pågående forskningsprojekt i sk mikroseminarier.  
 
Inom miljön finns också etablerade nätverk, såväl nationella som 
internationella, som doktoranderna deltar i.  
 
Rutiner finns för att säkerställa avhandlingens kvalitet inför 
disputation.  
 
Avdelningen STIMA, där forskarutbildningen har sin hemvist, har 
ett stort uppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
Detta medför bland annat att doktoranderna har goda 
förutsättningar att medverka i utbildning och på så sätt skaffa sig 
meriter inför kommande anställningar inom akademin. En effekt är 
emellertid att det har viss negativ påverkan på doktorandernas 
förutsättningar för genomförandet av forskarutbildningen. Rutiner 
bör upparbetas i syfte att ge doktoranderna bättre förutsättningar 
för att tillgodogöra sig forskarutbildningen och uppnå dess mål där 
institutionstjänstgöringen är en bidragande faktor i detta.  
 

Forskarutbildningens 
genomförande 
 

X    Forskarutbildningen är strukturerad och genomförs i enlighet med 
gällande allmän studieplan. Såsom även kommenterats ovan under 
forskarutbildningsmiljö är utbildningen beroende av ett nationellt 
samarbete för att säkerställa att obligatoriska kurser ges med 
tillräcklig frekvens.  
 

Uppfyllelse av examensmål 
 

X    Det finns välplanerade aktiviteter i form av obligatoriska kurser, 
seminarieverksamhet, deltagande i konferenser etc. vilka ger 
doktoranderna förutsättningar att nå examensmålen. Därtill finns 
utvecklade rutiner för att säkerställa att varje doktorand når 
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examensmålen. Det finns också en utvecklad process med 
avstämningspunkter där doktorandens progression i det 
självständiga avhandlingsarbetet följs upp.  
 

Jämställdhetsperspektiv 
 

 X    Ett jämställdhetsperspektiv integreras i utbildningens innehåll där 
så är möjligt. Ämnet statistik är i sig, som metodvetenskap med 
grund i matematik, ett könsneutralt ämne men i de kurser eller 
avhandlingsprojekt där tillämpningen av statistik är i fokus 
appliceras jämställdhetsfrågor där så är relevant.   
 
Vid IDA har historiskt sett mycket jämställdhetsarbete genomförts. 
Dock noteras i kvalitetsrapporten att det finns anledning att mer 
systematiskt återuppta ett utvecklingsarbete där ett 
jämställdhetsperspektiv i högre grad integreras i utbildningens 
genomförande. Detta kan vara särskilt angeläget då gruppen 
potentiella huvudhandledare kommer att utökas inom de närmsta 
åren med en annan könsfördelning än vad som råder idag.  
 

Uppföljning, åtgärder och 
återkoppling 
 

  X    Forskarutbildningen har hittills varit relativt avgränsad vad gäller 
antal doktorander och hur många handledare som varit 
involverade. Uppföljning av forskarutbildningen och arbete med 
förändring i kvalitetsutvecklande syfte har bedrivits mer informellt. 
Former för mer systematisk uppföljning och utveckling av 
forskarutbildningen behöver utvecklas inom 
forskarutbildningsmiljön. Exempelvis bör rutiner utvecklas för att 
systematiskt ta hand om och dokumentera genomförda 
kursvärderingar så att dessa får en återverkan i 
forskarutbildningens genomförande i sin helhet. Vidare bör någon 
form av mötesstruktur utvecklas inom vilken ämnets handledare 
gemensamt diskuterar utveckling av utbildningen och 
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handledarrollen. Det senare särskilt med beaktande av att miljön 
kommer att utökas med fler potentiella huvudhandledare.  
 

Doktorandperspektiv X    Doktoranderna ges goda möjligheter att påverka 
forskarutbildningen. Doktorandrepresentation finns i 
institutionsstyrelse samt i institutionens forskarutbildningsnämnd. 
Doktoranderna organiserar sig i ett doktorandråd där de 
tillsammans diskuterar frågor vilka sedan bland annat lyfts till 
forskarutbildningsnämnden för fortsatt diskussion. Vidare har FUS 
och samordnaren för forskarutbildningen viktiga roller då de bjuder 
in doktoranderna till olika möten samt att doktoranderna kan 
vända sig till dem med olika frågor, i vissa fall sådant de ej vill lyfta 
med handledaren.  
 
Doktoranderna inkluderas även i avdelningens reguljära 
verksamhet och mötesstruktur och ges därigenom möjligheter att 
påverka utbildningen och arbetsförhållandena.  
 
Genom doktorandundersökningen och forskarstudierektorns möten 
med doktoranderna har stress identifierats som ett problem i 
doktorandgruppen. Ett kontinuerligt arbete pågår dels för att 
förebygga uppkomsten av stress, dels för att hantera 
stressrelaterade problem om de ändock uppstår.   
 

Arbetslivsperspektiv och 
samverkan 
 

 X  Utbildningen arbetar medvetet och strategiskt för att 
doktoranderna ska vara anställningsbara såväl inom som utanför 
akademin. Inom utbildningen utvecklar doktoranderna breda 
kunskaper inom ämnet statistik och specialisering inom specifik 
problemlösning, vilket gör att doktoranderna är väl rustade för att 
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ta sig an framtida uppgifter inom exempelvis industri eller inom 
forskning.  
 
Genom medverkan i undervisning ges doktoranderna möjlighet att 
skaffa pedagogiska meriter vilka är värdefulla i en fortsatt 
akademisk meritering. Undervisning, i form av handledning av 
uppsatser, ger till viss del också kontakter med externa företag 
och/eller insikt i hur statistiska metoder bidrar till utveckling av 
exempelvis produkter.  
 
Det finns idag endast ett fåtal alumner.  Ett systematiskt arbete bör 
utvecklas för att följa upp alumner och inhämta deras erfarenheter 
från utbildningen.  
 

Hållbarhetsperspektiv 
 

 X   Hållbarhetsperspektiv är till viss del integrerat i 
forskarutbildningen. Det är huvudsakligen inom tillämpning av 
statistisk och de analyser som görs utifrån resultaten som 
hållbarhetsperspektiv blir aktuella.  
 
Ett utvecklingsarbete bör dock göras för att i högre grad integrera 
hållbarhetsperspektiv avseende vilka miljömässiga effekter 
exempelvis lagring av stora datamängder och bearbetning har.   
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Ingen ytterligare kommentar.  
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Utbildningen är attraktiv med många sökande per utlysning. De doktorander som 
disputerat under den senaste femårsperioden har så gjort med en nettostudietid <4 år.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport gör fakultetsledningen bedömning att forskarutbildningen i statistik fungerar väl. I samband med detta 
kvalitetssäkringsarbete har specifika utvecklingsområden identifierats vilket framgår av sammanställningen ovan. Utöver dessa identifierade områden 
ska institutionen även fortsättningsvis arbeta med att kontinuerligt följa upp och utveckla forskarutbildningen i statistik. 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Karin Axelsson 
Dekan   


