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Handlingsplan för forskarutbildningen Statistik   

Utifrån genomförd dialog och bedömning används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och 
när de ska genomföras samt vilken funktion som ansvarar för genomförandet. Om ni i kolumnen ”Vilken funktion ansvarar för….” anger flera 
ansvariga så behöver det preciseras vad olika funktioner/roller ansvarar för. Exempelvis att FUS har det övergripande ansvaret men att 
forskningsledaren (-na) ansvarar för en viss del av åtgärden/utvecklingen. 

Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet. 

Bedömningsområde Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vilken funktion ansvarar 
för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Forskarutbildningsmiljö Det finns för få lokalt 
medföljande kurser på 
doktorandnivån. Detta 
beror främst på brist på 
resurser. 
Seniorpersonalen är 
redan överbelastad 
med undervisning på 
grundutbildningen och 
masternivåerna. Det 
finns en brist på 

Vi kommer skapa kursplaner 
för kurser i obligatoriska 
områden. Vi hoppas även 
kunna samarbeta med MAI, 
eftersom de kan bidra med 
kurser i en del av de 
obligatoriska områdena. Vi 
kommer erbjuda en 
doktorandkurs till Nationell 
Samling Om 
Forskarutbildning i Statistik. 

VT 2024 Ansvarig för 
forskarutbildningen  
tillsammans med  
handledarkollegiet 
(obligatoriska kurser) 

Studierektor (kurser för 
doktorander att undervisa på) i 
samråd med handledare och 
doktorander. 
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finansiering som är 
specifik för 
doktorandkurser som 
kan locka väldigt få 
studenter.  
 
Det behövs en bättre 
matchning mellan 
doktoranders forskning 
och undervisning. 
 

De kan bidra med  
finansiering och en sådan 
kurs kommer att vara 
tillgänglig för alla 
doktorander i Sverige. 
 
Tilldelning av undervisning 
enligt doktorandernas och 
handledarnas önskemål, 
justerade för Avdelningens 
möjligheter och behov. 

Jämställdhetsperspektiv 
 

Statistik är ett neutralt 
matematiskt ämne.  
Det har noterats att 
könsfördelningen av 
huvudhandledare är 
ojämn (det var fem 
manliga, och inga 
kvinnor). Det har nu 
ändrats eftersom Dr. 
Linda Wänström 
nyligen fick 
docentkompetens (nu 
är det 5 manliga, 1 
kvinna). I framtiden 
förväntas fler kvinnor 

Möjligheterna att integrera 
jämställdhetsperspektiv i 
utbildningen kommer 
diskuteras i 
handledarkollegiet . Vi 
kommer bjuda in 
likavillkorslektorn 
 till möte med  
handledarkollegiet. Vi 
planerar att utveckla och 
sprida information om  
fakultetens  kurs 
”Webbkursen 
Genusmedveten 

VT2024 Ansvarig för 
forskarutbildningen  
tillsammans med  
handledarkollegiet 
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bli docenter. Det har 
noterats att 
jämställdhetsperspektiv 
kan i högre grad 
integreras i 
utbildningen. 

Undervisning”,  samt 
universitetets kurs 
”Genusmedveten 
handledning” och förse 
kontakter till relevanta 
aktörer på universitetet med 
kompetens inom 
jämställdhetsperspektiv och 
utbildning. 
 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 
 

Rutiner bör utvecklas 
för uppföljning av 
kursutvärderingar. 
 
Behov av mötesstruktur 
för handledare att 
diskutera utveckling av 
utbildning. 
 

Vi ska skapa ett  
handledarkollegium 
 som träffas två gånger per 
termin.   Inom 
handledarkollegiumet ska vi 
titta på utvecklingen av 
forskarutbildningen, 
uppföljning av 
kursutvärderingar samt 
doktorandundersökning, 
diskutera hur statistiska 
kurser kan  förbättras utifrån 
resultat på utvärderingar, 
men även diskutera andra 
aspekter som  uppkommer. 

VT 2022 (första   
handledarkollegium) 

Ansvarig för 
forskarutbildningen 
tillsammans med  
handledarkollegiet. 
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Det finns rutiner på IDAs 
nivå för att utvärdera alla av 
Institutionens kurser. Vi ska 
använda kursutvärderingar 
inom  handledarkollegiets 
diskussioner om  förbättring 
av kurser. 

Arbetslivsperspektiv och 
samverkan 

Det finns ingen 
uppföljning av de 
framtida karriärerna av 
våra doktorander. Just 
nu finns väldigt få 
alumnis, men det 
förväntas öka i 
framtiden. 

En LinkedIn-grupp 
dedikerad för alumni ska 
skapas.  LinkedIn är det 
populäraste professionella 
sociala mediumet. 
Specialister på hög nivå 
använder ofta LinkedIn för 
att presentera sin karriär för 
potentiella arbetsgivare. 
Genom LinkedIn kommer vi 
därför kunna uppdatera oss 
om de framtida karriärerna 
av våra doktorander och 
dokumentera detta.  

HT2022 och det 
kommer att börja 
fungera under de 
närmaste åren när 
fler studenter 
examinerar.  

Ansvarig för 
forskarutbildningen 
tillsammans med  
handledarkollegiet. 

Hållbarhetsperspektiv Det har noterats att 
hållbarhetsperspektivet 
i högre grad bör 

Vi kommer utveckla och 
sprida information om 
relevanta kurser som ges av 

VT2024 Ansvarig för 
forskarutbildningen 
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integreras i 
forskarutbildningen, 
t.ex. om lagring av
stora datamängder och
bearbetning.

universitetet, fakulteten, och 
IDA, samt deras relation till 
databearbetning och 
behandling, samt förse 
kontakter till relevanta 
aktörer på universitetet med 
kompetens inom 
hållbarhetsperspektiv  och 
utbildning. 
Hållbarhetsperspektiv inom  
doktoranders utbildning 
kommer diskuteras i 
handledarkollegiet .  

tillsammans med  
handledarkollegiet 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar forskarstudierektor/prefekt detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd åtgärd biläggas 
handlingsplanen.  

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan 
och ordförande Karin Axelsson, ledamöterna; Lena Adamson, Mattias Arvola, Bodil Axelsson, Mathias Broth (föredragande) Asta Cekaite, 
Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, Mark Granberg, Ericka Johnson, Joakim Kärnborg och Oscar Vines. Därutöver har närvarat 
utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson (föredragande), kanslichef Magnus Vik och koordinator och sekreterare Pia Brink 
samt fackliga representanterna Carine Signoret, SACO och Rowena Sarinas Bladh, OFR/S.  

Karin Axelsson
Dekan

Mathias Broth 
Prodekan
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