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1 Forskarutbildningsämne

1.1 Basdata

Forskarutbildningsämne: statistik (Statistics).
SCB-kod: 10106 (Sannolikhetsteori och statistik)
Examensbenämning: Filosofie doktor/licentiat i statistik

1.2 Nyckeltal

Tabell 1 redovisar de av fakulteten beslutade nyckeltalen från den senaste femårsperioden (2016-2020).

Tabell 1. Nyckeltal (2016-2020).
Antal aktiva doktorander januari 2021 6 (3 män och 3 kvinnor)
Antal inaktiva doktorander våren 2021 0
Sökande per utlyst doktorandanställning under de 
senaste fem åren

64 sökande i genomsnitt till de allmänna 
utlysningarna.

Doktoranders utbildning vid antagningstillfället Masterexamen i statistik, LiU (3)
Masterexamen i matematik, SU
Masterexamen i teknisk fysik, Chalmers
Kandidatexamen i statistik + 1 år master, LiU (1)

Hur många möjliga huvudhandledare (docenter 
och professorer) finns i miljön idag?

6 st (1 prof, 2 bitr prof, 3 docenter)

Hur finansieras doktoranderna? 1 doktorand finansieras via fakultetsanslag
1 doktorand har finansierats av rektors 
rekryteringsbidrag.
Övriga doktorander under femårsperioden har 
finansieras av externa anslag, doktorand eller 
industridoktorandtjänster från WASP, VR och SSF.

Genomsnittlig forskarutbildningstid till examen: Två manliga doktorander har disputerat under 
perioden med genomsnittlig tid på 3.85 år (av en 
nettotid på totalt 4 år).

Examen inom 8 år (kalendertid): (män/kvinnor) 100% (2 av 2).

1.3 Allmän studieplan för forskarutbildningsämnet

Den nuvarande allmänna studieplanen reviderades 2016-09-20: 
https://www.filfak.liu.se/forskarutbildning/utbildningar-och-kontakt/1.641095/Allman-studieplan-
statistik.pdf
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1.4 Forskarutbildningsämnet statistik

Beskrivning av forskarutbildningsämnet och dess relation till närliggande ämnen

Statistik är den del av den tillämpade matematiken som studerar metoder för insamling, analys, och 
presentation av data, med syfte att kvantifiera osäkerhet och dra slutsatser från empiriska observationer.
Statistiska metoder används t ex vid valundersökningar för att dra slutsatser om olika partiers 
väljarandelar i populationen av röstberättigade personer, för att säkerställa effektiviteten hos en 
medicinsk behandling, eller när en självkörande bil bedömer om ett objekt är en levande varelse. 
Statistik är en metodvetenskap vars metoder används inom alla empiriskt grundade discipliner.

För att förstå forskarutbildningsämnet statistik och dess organisation vid Linköpings universitet är två 
angränsande ämnen viktiga: matematisk statistik och datavetenskap/maskininlärning.

Sverige har av tradition två närbesläktade forskarutbildningsämnen: statistik respektive matematisk 
statistik. Statistikämnet brukar tillhör filosofiska eller samhällsvetenskapliga fakulteter, och matematisk
statistik sorterar under naturvetenskaplig eller teknisk fakultet. Vid Linköpings universitet tillhör 
statistikämnet filosofisk fakultet och matematisk statistik tillhör teknisk fakultet. Det är svårt att dra 
tydlig skiljelinje mellan dessa två statistiska ämnen, och skillnaderna är olika stora vid olika universitet.
Matematisk statistik har större inslag av matematik och sannolikhetsteori i grundutbildningarna jämfört
med statistik, där tyngdpunkten istället tenderar att ligga mer på dataanalys och empiriska 
tillämpningar. Skillnaderna mellan ämnena minskar på forskarutbildningsnivå där doktoranderna i de 
två ämnena ofta läser samma doktorandkurser. Vid Linköpings universitet samarbetar de två ämnena 
sedan 2012 bl a genom en gemensam forskningsseminarieserie, och under senare år även genom 
direkta forskningssamarbeten.

Statistikämnet var initialt organiserat under den matematiska institutionen (MAI), men sedan år 2007 
tillhör statistikämnet institutionen för datavetenskap (IDA). Denna organisatoriska flytt speglar en 
viktig allmän förändring av statistikämnet där datorer spelar en allt större roll i den statistiska 
forskningen, och för praktiserande statistiker. Den tekniska utvecklingen, t ex i form av stora 
lagringsmedia och små billiga sensorer, har gjort det möjligt att samla in och lagra stora mängder data. 
De allt snabbare datorerna ger också radikalt förändrade möjligheter för statistiska analys av dessa nya 
datamaterial. Digitaliseringen och framväxten av internet bidrar med ytterligare nya datamaterial, t ex i 
form av stora mängder av bilder och digitaliserad text. Som en följd av detta har nya närliggande 
discipliner växt fram, t ex maskininlärning och artificiell intelligens, som bygger på statistiska metoder.

Statistikämnet och forskarutbildningen vid Linköpings universitet har varit ledande i Sverige i att 
integrera statistikämnet med dessa ämnen, specifikt datavetenskap; avdelningen för statistik valde t ex 
2015 att byta namn till statistik och maskininlärning (STIMA), vilket numera också är namnet på det 
masterprogram i statistik som avdelningen har ansvar för. Samspelet och utbytena mellan 
forskarutbildningen i statistik och forskarutbildningen i datalogi kommer beskrivas mer utförligt i 
avsnittet om forskarutbildningsmiljö nedan.

Den statistiska forskningen bland avdelningens forskare och doktorander är bred, och forskningen 
utvecklar statistiska metoder för ett stort antal tillämpningsområden: ekonomi, neurovetenskap, 
psykologi, robotik, medicin och biologi. Merparten av forskningsprojekten utvecklar 
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beräkningseffektiva statistiska metoder för storskaliga data, speciellt bland de forskare som arbetar i 
gränslandet mellan statistik och maskininlärning/artificiell intelligens.

Avdelningens forskning i computational statistics och statistisk maskininlärning, och 
forskarutbildningen i statistik är grundad i etablerad statistisk vetenskaplig metod, t ex i form av 
sannolikhetsmodeller och s k likelihood-baserad inferensteori. Forskningen har dock ofta ett tydligare 
fokus på prediktion och beslut under osäkerhet, och andra aspekter som tidskomplexitet och 
realtidsförmåga studeras utöver de mer traditionella statistiska effektivitetsmåtten.

Styrkor, svagheter och utvecklingsområden

STIMA och dess koppling till datavetenskap och maskininlärning innebär en övergripande profil för
forskningen,  och  därmed  till  viss  del  för  forskarutbildningen,  med  inriktning  mot  datorintensiva
metoder. Det är en styrka av fler olika skäl. För det första har det möjliggjort en bättre integration med
forskarutbildningen i datalogi vid institutionen, och de stordriftsfördelar det innebär, t ex tillgång till ett
större kursutbud och annan infrastruktur. För det andra har det gett möjligheter till en mycket större
extern finansiering från mer tekniskt orienterade finansiärer, t  ex via SSF och Wallenbergstiftelsens
stora AI satsning, WASP. För det tredje har denna inriktning underlättat samarbeten med industrin där
statistisk maskininlärning är hett eftertraktat, och med mycket hög anställningsbarhet för doktoranderna
efter examen. Slutligen har kopplingen till  maskininlärning tillfört  en ny grupp av doktorander  till
avdelningen, som formellt är doktorander i datalogi. Dessa doktorander är så sömlöst integrerade med
avdelningens statistikdoktorander, t ex via läsgrupper och studiecirklar, att alla doktorander nog inte
riktigt vet vilka doktorander som läser statistik och vilka som läser maskininlärning; ämnena är så pass
närbesläktade. 

En tydlig styrka för avdelningen och forskarutbildningen är den bredd i kompetens som finns bland
avdelningens forskare; handledarnas kompetens spänner över hela spektrumet från tillämpad statistisk
dataanalys  via  datorintensiva  metoder  till  teoretisk  sannolikhetsteori.  STIMA  arbetar  mot  både
filosofisk och teknisk fakultet,  och två av avdelningens forskare arbetar också delvis på medicinsk
fakultet.  Det  ger  doktoranderna  en  bred  förståelse  av  statistikämnet  med  tillämpningar  inom
samhällsvetenskap,  teknik,  naturvetenskap och medicin.  Detta  gäller  både  för  forskningen och för
doktorandernas undervisning där de t ex kan vara assistenter på kurser för ekonomer, biologer och
ingenjörer.

En för  stor  bredd kan dock leda  till  fragmentering  i  forskningen med svårigheter  att  skapa  större
forskargrupper med flera seniora forskare. Miljön är medveten om denna risk och det är ett pågående
arbete  med att  skapa kopplingar  mellan olika forskare;  två olika par  av avdelningens mer  seniora
forskare fick t ex nyligen större forskningsanslag tillsammans.

STIMAs  och  forskarutbildningens  inriktning  mot  computational  statistics,  och  närheten  till
maskininlärning är framtidssäker i meningen att statistikämnet i stort bedöms fortsätta att utvecklas i
denna riktning. Forskarutbildningen har dock ambitionen att fortsätta att vara bred och inkluderande
även  för  statistiska  forskningsområden  som  är  mindre  drivna  av  datorberäkningar.  Det  finns  en
överhängande risk att maskininlärning, som har lätt att attrahera externfinansiering, blir dominerande
på bekostnad av statistikområden som ligger längre från datorintensiva metoder och teknikområdet.
Hittills har det bara varit en styrka med kopplingen till maskininlärning, men det gäller att vara vaksam
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på balansen mellan ämnena under  den kommande femårsperioden,  och redan nu arbeta  aktivt  och
strategiskt med denna fråga.

2 Bedömningsområde: Förutsättningar

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens

STIMA och doktorandkollektivet vid avdelningen har successivt växt sedan 2011 när en ny professor 
rekryterades för att efterträda den dåvarande professorn som gick i pension. När den tidigare 
professorns sista doktorand disputerade i början av år 2012 hade ämnet inga aktiva doktorander och 
avdelningen endast ett fåtal medarbetare. Idag har STIMA 28 medarbetare varav sex är doktorander i 
statistik och ytterligare några är doktorander i datalogi med inriktning mot statistisk maskininlärning. 
Avdelningen har också ett antal postdoktorer och forskningsingenjörer som bidrar till forskningsmiljön 
och forskarutbildningen, exempelvis som bihandledare. Förutsättningarna för att bedriva 
forskarutbildning, t ex i form av ett större utbud doktorandkurser, har därför förändrats under senare år. 
Det är därför en utmärkt tidpunkt att utvärdera forskarutbildningen och reflektera över hur utbildningen
kan ytterligare utvecklas och stärkas i denna större miljö.

Miljön har numera sex docentkompetenta forskare och ytterligare en forskare förväntas bli formellt
docentkompetent under år 2021. Det är en kraftig ökning jämfört med några få år tillbaka när bara
avdelningens  professor  var  docentkompetent.  Alla  huvudhandledare  är  anställda  vid  Linköpings
universitet. Ämnets doktorander är numera relativt jämnt fördelat över de olika huvudhandledarna och
alla docenter är nu huvudhandledare åt minst en doktorand, bortsett från en docent som är adjungerad
lektor vid avdelningen på 20%.

Avdelningen har i dagsläget enbart män med formell docentkompetens, men under 2021 förväntas en
kvinna bli docentkompetent och kommer då ta över rollen som huvudhandledare för en doktorand.
Ytterligare  två  kvinnliga  medarbetare  förväntas  uppnå  docentkompetens  under  den  kommande
treårsperioden.

Det  finns  en tydlig ambition att  möjliggöra för  fler  av forskarna att  uppnå docentkompetens,  t  ex
genom  karriärplanering  vid  medarbetarsamtal,  möjligheter  till  meritering  som  bihandledare  och
deltagande på forskarhandledningskurs. Avdelningen kommer under 2021 att rekrytera en ny professor
i statistik som ersätter den nuvarande professorn, vars huvudsakliga tjänst numera är vid Stockholms
universitet. Antalet potentiella huvudhandledare och bihandledare anses tillräcklig för den nuvarande
storleken på doktorandkollektivet, och det finns ett antal forskare vid avdelningen som förväntas bli
docentkompetenta under den kommande treårsperioden. Avdelningen är fortfarande i en tillväxtfas med
kommande rekryteringar på olika nivåer. Stabiliteten och den framtida försörjningen av handledare är
med andra ord god.

Den vetenskapliga kompetensen hos forskarutbildningens handledare är hög, några av handledarna är
ledande inom deras respektive fält, både nationellt och internationellt. Alla handledare är mycket aktiva
forskare.  De  mer  juniora  huvudhandledarna  handleder  doktorander  inom  deras  respektive
specialområde samt har stöd från en mer senior handledare, vilket ger en trygghet för både den juniora
handledaren och doktoranden.
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Alla huvudhandledare har genomgått obligatorisk pedagogisk kurs i forskarhandledning, undantaget
avdelningens  professor  som  har  bedömts  ha  erhållit  motsvarande  kompetens.  Lärarna  har  också
genomgått de pedagogiska kurser som t ex krävs för att bli anställd som lektor. Avdelningen har ett
stort undervisningsuppdrag bl a ett kandidatprogram och internationellt masterprogram, och alla lärare
har  en  stor  pedagogisk  portfölj.  Ett  mått  på  undervisningens  höga  kvalitet  är  att  avdelningens
medarbetare får genomgående höga betyg i kursutvärderingar bland studenterna. Utöver handledning
av doktorander är avdelningens lärare även handledare på ett stort antal kandidat- och masteruppsatser,
och även för examensarbeten på civilingenjörsutbildningar. Den stora mängden undervisning på grund-
och avancerad nivå för avdelningens handledare under senare år ger dock mindre tid till  kurser på
forskarnivå, något som tas upp senare i rapporten.

Alla handledare är aktiva forskare och har en relativt stor andel forskning i tjänsten, finansierat av både
filosofisk  och  teknisk  fakultet,  men  också  av  externa  anslag.  Lärarna  åker  ofta  på
forskningskonferenser för att presentera forskning, men även på kompetenshöjande utbildningar eller
konferenser. Avdelningen leder två forskningsseminarieserier, en i statistik och en i maskininlärning,
som gästas  av  ledande  forskare  över  hela  världen.  Seminarierna  är  en  del  i  arbetet  för  att  stödja
avdelningens forskare i att  följa utvecklingen och vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom det
egna ämnesområdet. Interaktionen med föredragshållarna ger möjlighet till nya forskningssamarbeten.
Som  beskrivs  nedan  ges  även  doktoranderna  möjligheter  till  möten  och  forskningsutbyten  med
forskare som besöker avdelningen.

Alla  nya  doktorander  har  ett  introduktionsmöte  med  institutionens  samordnare  för  IDAs
forskarutbildningar i statistik och datalogi, där de informeras om möjligheten om att byta handledare.
De informeras  också  om möjligheten  att  kontakta   institutionens  samordnare  eller  studierektor  för
forskarutbildningen  vid  eventuella  problem  med  handledare,  eller  andra  omständigheter  där
doktoranden  känner  behov  av  stöd  eller  intervention  från  en  person  utanför  forskargruppen  eller
avdelningen.

2.2 Forskarutbildningsmiljö

Forskarutbildningen i statistik är en del i ett större sammanhang

Som har nämnts ovan har statistikämnets placering vid en datavetenskaplig institution möjliggjort en
modern inriktning mot datorbaserade statistiska metoder för analys med storskaliga datamängder både
inom undervisning och forskning; kopplingen till datavetenskap har uppfattats som en unik möjlighet
och styrka. STIMA har arbetat mycket medvetet med att förankra statistikämnet med relevanta delar av
datavetenskap,  och  avdelningen  har  utifrån  detta  även  skapat  och  drivit  inriktningen  mot
maskininlärning.

Forskarutbildningen i statistik har därför kunnat ta del av den avsevärt  större forskarutbildningen i
datalogi vid IDA och den infrastruktur som skapats under många decennier. Vid IDA finns även ett
antal andra forskarutbildningsämnen som kognitionsvetenskap (även de vid filosofiska fakulteten) och
design. Statistikämnet har en ledamot i IDAs forskarutbildningsnämnd FANS och deltar där aktivt med
IDAs forskarutbildningar och forskarskolor i allmänhet, men även genom att värna statistikämnets och
dess forskarutbildnings särart.  FANS hanterar  bl  a uppföljningen av medarbetarundersökningen för
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doktorander, planerar doktorandkurser vid IDA (inkl statistik), utvecklar individuella studieplanen för
alla IDAs doktorander, samarbetar med och inhämtar synpunker från  IDAs doktorandråd, organiserar
årliga  handledar-  och  doktorandworkshops,  bjuder  in  externa  talare  föredrag  om  forskning  och
forskarutbildningsfrågor etc.

Forskarutbildningen  i  statistik  är  mycket  nära  kopplad  till  maskininlärningsinriktningen  på
forskarutbildningen  i  datalogi.  Maskininlärning  är  ännu  inte  ett  eget  forskarutbildningsämne,  utan
doktorander inom denna inriktning disputerar i datalogi. Maskininlärning, och speciellt den form av
statistiskt driven maskininlärning som är huvudfokus vid STIMA, ligger mycket nära statistikämnet.
Doktoranderna  i  statistik  och maskininlärning  vid  STIMA ses  som ett  doktorandkollektiv  och har
mycket starkt integerade verksamheter, t ex gemensamma forskarutbildningskurser, reading groups och
seminarier. För att ytterligare betona samhörigheten mellan dessa två doktorandgrupper kan nämnas att
flera doktorander från båda dessa grupper vid STIMA är en del av forskarskolan WASP och samarbetar
därför naturligt över ämnesgränserna, t ex vid gemensamma s  k WASP field trips eller inom ramen för
projektkursen i WASPs forskarskola.

Sammantaget är forskarutbildningen i statistik alltså inbäddad i en stor forskarutbildningsmiljö vid IDA
med välfungerande infrastruktur, och doktorandkollektivet är dessutom mycket väl integrerad med en
parallell forskarutbildningsinriktning i maskininlärning inom avdelningen. Rapporten kommer därför
även ge vissa uppgifter om doktoranderna inom maskininlärning eftersom denna verksamhet också är
av relevans för att bedöma forskarutbildningsmiljön i statistik.

Doktorandgruppens sammansättning

Tabell  2  sammanfattar  doktorandgruppens  storlek  och  sammansättning  under  den  senaste  5-
årsperioden. Även doktorandgruppen i maskininlärning beskrivs i tabellen av ovan nämnda skäl.

Tabell 2. Sammanfattning av doktorandgruppernas storlek och sammansättning 
vid STIMA under åren 2016-2020.
Statistik

Totalt antal doktorander VT2021 6 st

Andel kvinnor 50 %

Genomsnittålder 31,0 år

Antal antagna 2016-2020 4 st

Maskininlärning

Totalt antal doktorander VT2021 5 st

Andel kvinnor 0 %

Genomsnittålder 26,4 år

Antal antagna 2016-2020 5 st
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Forskarutbildningsmiljöns omfattning och nätverk

Forskarutbildningen i statistik har sedan 2012 vuxit i omfattning, både i antal doktorander och i antal
tillgängliga handledare. Utöver denna egengenererade volym har forskarutbildningen nytta av följande
forum och nätverk:

• IDAs övriga  forskarutbildningar  och speciellt  forskarutbildningsnämnden FANS och  dess
aktiviteter.

• Forskarutbildningsinriktningen  i  maskininlärning som  i  huvudsak  också  drivs  inom
STIMA.

• Det nationella forskarutbildningsnätverket i statistik,  SwedStat,  som är ett samarbete för att
stärka och nationellt koordinera utbudet på forskarutbildningskurser i statistik.

• Forskarskolan WASP graduate school där för närvarande tre av doktoranderna i statistik ingår,
utöver ett antal doktorander i maskininlärning vid STIMA.

• Flera doktorander samarbetar med forskare inom olika etablerade forskargrupper som spänner
över  andra  universitet,  både  nationellt,  tex  KTH  och  Chalmers,  och  internationellt,  t  ex
University of New South Wales och Johns Hopkins University. STIMAs doktorander i statistik
arbetar också inom forskargrupper som inkluderar forskare från olika institutioner vid LiU, t ex
IBL, ISY och IMT. 

• STIMA  driver  två  forskningsseminarieserier:  LiUs  seminarier  i  statistik  och  matematisk
statistik och IDA Machine Learning Seminars. Seminarieserien i maskininlärning har en relativt
omfattande budget från IDA som gör det möjligt att bjuda in ledande forskare från hela världen.
Seminariegäster  brukar  stanna  några  extra  dagar  för  att  ha  separata  forskningsmöten  med
doktorander eller doktorandens forskargrupp.

Doktoranderna  i  statistik  samläser  kurser  i  statistik  med  andra  doktorander  i  Sverige  via
forskarutbildningsnätverket SwedStat,  kurser i  statistik och maskininlärning tillsammans med andra
doktorander vid LiU (t ex matematisk statistik,  datalogi och reglerteknik), tillsammans med WASP
doktorander inom WASP graduate school. Många doktorander åker på sommarskolor utomlands för att
studera tillsammans med doktorander från andra länder.

Flera av forskarutbildningens handledare ger regelbundet kurser inom andra forskarutbildningar och
forskarskolor,  t  ex  doktorandkurser  inom  WASPs  forskarskola  och  inom  forskarutbildningen  i
psykologi på IBL. STIMAs egna doktorandkurser i t ex maskininlärning och bayesianska metoder läses
ofta av doktorander i andra ämnen, t ex reglerteknik, ekonomi, biologi för att nämna några, vilket ger
handledarna  en  inblick  i  andra  ämnen  och  deras  forskarutbildningar,  och  värdefulla  kontakter  för
STIMAs doktorander med doktorander i andra ämnen.

Två  doktorander  har  under  den  senaste  femårsperioden  spenderat  upp  till  6  månader  av
forskarutbildningen  vid  annat  lärosäte  utomlands:  Cornell  University,  USA,  och  University  of
Edinburgh, Skottland. Det är en del av en ambition som STIMA haft att doktorander uppmuntras att
besöka en forskargrupp utomlands under  den senare delen av forskarutbildningen för att  skriva en
artikel tillsammans med andra forskare.

Sammantaget har forskarutbildningen i statistik tillräckligt omfattande volym för att kunna bedriva en
verksamhet med god kvalitet, och mycket goda interna och externa nätverk som doktorander kan ta del
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av. De externa nätverken och samarbeten och regelbunden kontakt med externa forskare fungerar även
som en kontinuerlig avstämning om att forskarutbildningens fortsätter att vara relevant och på en hög
nivå i ett jämförande nationellt och internationell perspektiv.

Säkerställandet av kvaliteten på avhandlingar

Forskarutbildningen i statistik har ett antal kontrollpunkter där avhandlingsarbetet presenteras och/eller
utvärderas:

• 60%-seminarium (eller licentiatseminarium när detta används) där doktoranden presenterar det
utförda avhandlingsarbetet vid ett öppet seminarium, och tankar och//eller konkreta planer för
kommande  delen  av  avhandlingsarbetet.  En  utsedd  intern  opponent  ställer  frågor  till
doktoranden, utöver frågor från andra åhörare. Seminariet annonseras internt på IDA och alla
uppmuntras att deltaga.

• Close-to-final seminar. Innan disputation ska doktoranden presentera avhandlingen internt på
IDA vid ett seminarium. I dagsläget utses ingen opponent, men åhörare uppmuntras att ställa
kritiska  frågor.  Seminariet  är  offentligt,  ska  hållas  3-6  månader  innan  disputationen,  och
annonseras via IDAs mejllista.

• En mindre kommittee bestående av handledare vid STIMA läser avhandlingsmanuskriptet och
tillstyrker att doktoranden kan disputera om avhandlingskvaliteten är tillräckligt hög.

• IDA ber numera betygsnämnden att göra en preliminär granskning av avhandlingen där de ges
möjlighet  att  anslå  att  avhandlingen inte  är  i  tillräckligt  gott  skick för  att  försvaras  vid en
disputation.

Valet  av  opponent  och  ledamöter  av  betygsnämnden  vid  disputationen  är  tydligt  reglerat  av  den
filosofiska fakulteten. Fakulteten beslutar om opponent och betygsnämnd efter noga motiverat förslag
från institutionen. Fakulteten har strikta och tydliga regler för jäv som kontrolleras innan beslut fattas.
Opponent  är  ofta  en  ledande  internationell  expert  på  doktorandens  avhandlingsområde  och
betygsnämnden väljs för att representera avhandlingens olika delområden.

Ledtiderna för att publicerade statistiska tidskrifter är långa vilket gör det mycket svårt att ha ett strikt
publiceringskrav för avhandlingar.  Utbildningen har därför  riktmärket  att  avhandlingens bidrag ska
vara  publicerbara i  välrenommerade  tidskrifter  i  statistik  eller  närliggande  ämnen  med  statistisk
metodologi; andra statistiska institutioner i Sverige har liknande formuleringar. De två avhandlingar
som  slutförts  under  den  senaste  femårsperioden  har  haft  en  ovanligt  hög  publiceringsnivå  vid
tidpunkten för disputation, se Tabell 3. Båda dessa avhandlingar hade t ex två artiklar accepterade i
absoluta  topptidskrifter  innan  disputation,  vilket  är  ett  utfall  som  man  inte  kan  förvänta  sig  i
normalfallet.  Avhandling  1  blev  även  tilldelad  priset  Cramérpriset  för  Sveriges  bästa  avhandling  i
statistik och matematisk statistik år 2018.
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Tabell 3. Artiklar accepterade för publicering vid tidpunkten för disputation för de två avhandlingarna
som slutfördes under perioden 2016-2020.

Avhandling 1
Scalable  and  Efficient  Probabilistic  Topic  Model
Inference for Textual Data

Avhandling 2
Scalable  Bayesian  spatial  analysis  with  Gaussian
Markov random fields

IEEE Transactions  in  Pattern  Recognition  and Machine
Intelligence (IF: 19.42)

NeuroImage (IF: 5.92)

Journal  of  Computational  and  Graphical  Statistics (IF:
2.32)

Journal  of  Computational  and  Graphical  Statistics (IF:
2.32)

IEEE  International  Conference  on  Software  Quality,
Reliability and Security (QRS2016).

International  Conference  in  Machine  Learning
(ICML2020)

European Chapter of  the Association of  Computational
Linguistics (EACL2017)

Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI2019)

Övrigt

STIMA har för tillfället en industridoktorand i statistik som är anställd av Ericsson i Linköping och är
delvis  finansierad  av  industridoktorandtjänst  via  WASP.  Det  har  fungerat  väl,  bortsett  från  vissa
problem där företagets  säkerhetsrutiner  har gjort  det svårt  att  dela med sig material,  t  ex data,  till
handledare på universitetet.

Alla huvudhandledare är anställda vid STIMA. Vissa bihandledare är verksamma på andra svenska
lärosäten eller på universitet i  andra länder, se bilaga med Lärartabell.  Kommunikation sker då via
email, diverse chattklienter och framförallt via videomöten. Covid-19 pandemin har till viss del suddat
ut gränserna mellan interna och externa handledare eftersom handledning nu sker via videomöten även
för de handledare som är anställda på STIMA.

Utvecklingsområden

Som har beskrivits ovan har forskarutbildningen i statistik kunnat dra nytta av ett större sammanhang
för forskarutbildningar på IDA. Det har varit speciellt värdefullt när miljön bara bestod av ett litet antal
doktorander.  I  takt  med  att  miljön  har  expanderat  finns  det  möjlighet  att  skapa  en  mer  lokal
organisation av doktoranderna på STIMA där ärenden som är mer specifika för statistikämnet  och
utbildningen  kan  diskuteras.  Denna  lokala  grupp  kan  med  fördel  skapas  i  samarbete  med
maskininlärningsdoktoranderna vid avdelningen.

STIMA  har  ett  stort  undervisningsuppdrag.  De  flesta  av  STIMAs  doktorander  gör  20%
institutionstjänstgöring  som  lärarassistenter,  labbledare  och  i  vissa  fall  som  föreläsare  på  kurser.
Doktorander kan välja andelen institutionstjänstgöring och detta regleras från år till år, beroende på vad
som passar doktoranden och forskarutbildningens olika faser. Avdelningens undervisningsuppdrag har
växt kraftigt under senare år och flera nya lektorer har därför rekryterats, men avdelningen har ändå
lidit  av underbemanning. Det har inneburit att  STIMAs doktorander fått  möjligheter till  intressanta
undervisninguppdrag, men även att undervisningen har varit krävande för en del doktorander. Läget är
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dock bättre nu när avdelningen är större och börjar stabilisera sig efter expansionen, men det finns
utrymme för att diskutera om och hur institutionstjänstgöringen kan förändras för att ge doktoranderna
bättre förutsättningar för att tillgodogöra sig forskarutbildningen och att nå dess mål.

Ett  utvecklingsområde  är  att  utöka  och  systematisera  utbudet  av  statistiska  kärnkurser  på
forskarutbildningen. Några av de fyra obligatoriska kurserna ges inte i egen regi utan doktoranderna
läser dessa vid andra universitet eller vid matematiska institution vid LiU. Bristen är delvis en kvarleva
från tiden när ämnet var mycket mindre, och det finns skäl till att se över detta nu när miljön har fler
doktorander. STIMAs stora undervisningsuppdrag på grund- och avancerad nivå har gjort det svårt för
avdelningens  lärare  att  hinna  ge  doktorandkurser  som  inte  samläses  med  masterstudenter.
Nyrekrytering av undervisande personal är en ständigt prioriterad uppgift,  men under senare år har
avdelningens kurser och program blivit alltmer populära och STIMA är därför trots stor nyrekrytering
fortfarande underbemannade. STIMA var en av de ursprungliga deltagarna i det nystartade nationella
nätverket för forskarutbildning i statistik, SwedStat, och vi deltar aktivt i nätverket. En av de tidigare
saknade obligatoriska kurserna ges nu genom SwedStat och två av STIMAs statistikdoktorander har
deltagit i första omgången av kursen. SwedStats ambition är att ge fler av dessa obligatoriska kurser, på
några års sikt är det rimligt att förvänta sig att SwedStat ger alla de kurser som är obligatoriska på
forskarutbildningen i statistik vid LiU. STIMA kommer bistå med lärare på någon eller flera av dessa
kurser.

Alla doktorander är helt eller delvis externfinansierade; fakultetsanslaget för en doktorand har delats
upp  som  medfinansiering  för  2-3  doktorander  i  de  fall  de  externa  bidraget  inte  givit  full
kostnadstäckning.  Stor  andel  externfinansiering  kan  leda  till  instabilitet  över  tid,  och  har  också
nackdelen att flera doktorander inte kan antas samtidigt som en naturlig årskohort. Det kan också leda
till  minskad  bredd  med  alltför  stor  fokus  på  forskningsområden  med  stora  möjligheter  till
externfinansiering. Fler internfinansierade doktorander i form av kohorter som t ex antas varje vår är ett
ideal att sträva mot och skulle också göra det möjligt att ge fler doktorandkurser i egen regi.

Pågående eller nyligen genomförda åtgärder för att utveckla miljön

IDA anordnar en årlig handledarworkshop med för alla huvud- och bihandledare. Inbjudna föredrag om
ämnen som forskningsledarskap, livet som forskare, industrianknytning. Workshopen används också
för att informera handledare om nya regelverk och annat som påverkar handledningen. Diskussioner
och teman har som huvudsakligt mål att bibehålla och förbättra kvaliteten på forskarhandledningen.

IDA arbetar  kontinuerligt  med  att  identifiera  problem  och  brister  i  dess  forskarutbildningar  och
tillhörande miljö. Hösten 2015 och våren 2016 hade studierektor för forskarutbildningen, prefekten och
samordnande för forskarutbildningen 12 separata möten med doktorandgrupper och handledare med
syfte  att  fånga  upp  olika  problem  i  miljön  och  för  att  identifiera  goda  exempel  som  kunde
kommuniceras ut till handledar- och doktorandkollektiven. Lärdomar från dessa möten diskuterades vid
workshops för doktorander och handledare. Detta är en kontinuerligt pågående aktivitet i olika former, t
ex  genom en nystartad rutin  vid IDA där  studierektorn för  forskarutbildningen har  ett  individuellt
samtal med varje doktorand åtminstone en gång per år.
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3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

3.1 Forskarutbildningens utformning

Forskarutbildningens totala 240 hp är uppdelad i:

• En kursdel på totalt 90 hp, varav 24 hp är obligatoriska kurser:
◦ Sannolikhetsteori, 6 hp
◦ Statistisk inferens, 6 hp
◦ Computational Statistics, 6 hp
◦ Stokastiska processer, 6 hp

• En avhandlingsdel på totalt 150 hp, vanligtvis bestående av en sammanläggningsavhandling 
med en introduktion (s k kappa) följt av 3-5 artiklar eller konferensbidrag.

För licentiatexamen krävs 60 hp kurser, inkl de fyra obligatoriska angivna ovan, och en uppsats om 60 
hp.

Den nya allmänna individuella studieplanen från 2012 minskade kursdelen i doktorsexamen från 120 
hp till 90 hp och ökade avhandlingsdelen från 120 till 150 hp. Det fanns flera skäl till denna förändring,
och liknande minskning av kursdelen för forskarutbildningen i statistik har införts vid andra lärosäten. 
Ett skäl är att många antagna doktorander har numera läst två år på avancerad nivå efter att 2-åriga 
masterutbildningar har blivit mer etablerade i Sverige och internationellt; det innebär att de kommer till
forskarutbildningen med en större kursportfölj, där en del kurser delvis överlappar med kurser som 
tidigare gavs inom ramen för forskarutbildningen. Ett annat skäl är en harmonisering gentemot många 
andra länder där kursdelen är en mindre andel av forskarutbildningen och doktoranderna därför ges mer
tid till avhandlingsarbetet. Det ger mer tid till att förbättra kvaliteten i forskning och mer tid att skicka 
in och revidera artiklar för publicering, vilket är viktigt eftersom examinerade doktorander ofta 
konkurrerar om t ex postdoktorstjänster på en internationell marknad.

Eftersom forskarutbildningen i statistik har varit liten i storlek har utbildningen inte kunnat erbjuda ett 
komplett kursprogram under de första 1.5 åren. Två av de fyra obligatoriska kurserna 
(Sannolikhetsteori och Computational Statistics) ges varje år vid avdelningen, men samläses med 
masterstudenter och kompletteras ofta med ytterligare kurser på matematiska institutionen vid LiU eller
statistiska institutioner i landet för att få ett större djup. Den obligatoriska kursen Stokastiska processer 
täcks idag av kurser vid matematisk statistik vid LiU, men även av andra kurser på andra universitet.  
Kursen i Statistisk inferens kan nu läsas årligen i form av den nationella kursen i inferens på 7.5 hp. En 
liknande situation råder vid andra större statistiska institutioner, och varit drivkraften bakom SwedStat 
nätverkets arbete för att på sikt skapa ett nationellt kursprogram för forskarutbildningen i form av en 
forskarskola. För att underlätta planeringen för doktoranderna bör det utformas tydliga kursplaner för 
alla de obligatoriska kurserna med en tydlig rekommenderad väg för att nå dessa kursplaners mål, t ex 
genom att peka ut lämpliga ekvivalenta kurser i SwedStats utbud, eller kurser på andra institutioner på 
LiU. Liknande arbete pågår nu på andra statistiska institutioner i Sverige, delvis som en följd av det 
nystartade SwedStat samarbetet och en ambition om att harmonisera forskarutbildningarna i statistik i 
Sverige.
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IDA erbjuder också ett stort antal forskarutbildningskurser och har haft en modell där kurserna delvis 
finansieras på institutionsnivå, givet ett visst antal intresserade doktorander. Totalt har ca 80 kurser 
erbjudits åtminstone en gång under den senaste femårsperioden, och ett tiotal av dessa kurser ges 
årligen. Majoriteten av kurserna är dock inom delar av datavetenskapen som ligger alltför långt från 
statistiken. Följande kurser har sedan 2014 erbjudits vid IDA och har haft avdelningens doktorander i 
statistik som kursdeltagare:

• Bayesian learning, 6 hp
• Advanced Bayesian learning, 6 hp
• Probability theory, 6 hp
• Text mining, 6 hp
• Machine learning, 6 hp
• Advanced machine learning, 6 hp
• Cognitive Neuroscience Methods and Data Analysis, 7.5 hp
• Neural Networks with Applications to Vision and Language, 6 hp
• Functional magnetic resonance imaging (fMRI), 6 hp
• Machine learning reading group, 3 hp
• Causal inference with graphical models, 6 hp.

Utöver dessa kurser har andra statistiska institutioner erbjudit doktorandkurser som annonserats via 
portalen grapestat.se, som kommer går över till den nya SwedStat portalen på swedstat.se. I portalen 
anges om kursen är resevänlig, dvs om antalet obligatoriska moment med fysisk närvaro är planerade 
på ett sätt som minimerar antalet resor och övernattningar. Följande kurser annonserades för perioden 
2019-2020 på grapestat.se:

• Optimisation algorithms in Statistics I, 4 credits (Stockholm)
• Causal inference, 8 hp (Umeå)
• Introduction to Structural Equation Models, 7.5 hp (Uppsala)
• Statistical Inference I, 7.5 hp (Lund och Stockholm)
• Dependence modelling using vine copulas: theory and applications, 5 hp (Jönköping)
• Large sample theory, 8 hp (Jönköping)
• Advanced Bayesian Learning, 8 credits (Stockholm)
• Topics in Time Series Analysis: Old to New, 5 hp (Chalmers)
• Topics in philosophy of science and statistical inference, 5 hp (Uppsala)
• Some asymptotic methods in statistical inference, 8 hp (Stockholm)
• PhD course in Econometrics, 15 hp (Linné)

Avsaknaden av komplett och regelbundet kursutbud leder naturligt till att doktoranderna påbörjar 
avhandlingsarbetet relativt tidigt i utbildningen. Det är ändå i allmänhet rekommenderat att påbörja 
forskningen och avhandlingsarbetet tidigt eftersom sent planerade artiklar kan leda till större stress i 
slutet av utbildningen. Den typiska doktoranden spenderar mycket tid initialt för läsa in sig på ett 
specifikt forskningsområde, samtidigt som det förs diskussioner med handledaren om olika möjliga 
forskningsinriktningar och specifika frågeställningar. Varje doktorand och handledarsituation är dock 
unik och planerna i ISP:en kan därför se mycket olika ut, sett över hela forskarutbildningstiden.

De första artiklarna som doktoranden skriver är ofta samförfattade med huvudhandledaren eller 
bihandledare. Doktoranden lär sig där hur man går från forskningsidé till färdigt manuskript i nära 
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samarbete med handledaren. Under doktorandtiden uppmuntras doktoranden att bli alltmer 
självständig, söka upp egna samarbeten och gärna skriva en egenförfattad artikel i de sammanhang 
detta är möjligt. Målet är att doktoranden efter examen ska vara en självständig forskare som med 
trygghet och självförtroende kan stå på egna ben efter disputationen.   

3.2 Uppfyllelse av examensmål

Den individuella  studieplanen (ISP)  är  det  huvudsakliga  dokumentet  för  att  planera  och följa  upp
forskarutbildningens fortskridande och att målen uppfylls. ISP:en uppdateras inför varje kalenderår och
skrivs under av doktorand och handledare.  Sedan ett  år  tillbaka har IDA och forskarutbildningen i
statistik gått över till en ny elektronisk ISP som kommer ytterligare förenkla administrationen kring ISP
och underlätta att ISP:en används som det levande dokument det är tänkt att vara.

Utöver ISP:en har IDA en s k aktivitetsrapport som fylls i varje halvår där doktorandens avklarade
andel  av  forskarutbildningen  anges  i  procent,  och  skrivs  under  av  doktorand  och  handledare.
Aktivitetsrapporten ger tydlig information om den återstående s k nettotiden (4 år vid heltidsstudier) för
doktoranden, borträknat institutionstjänstgöring, sjukskrivning och ledigheter.

För att följa upp och säkerställa att alla examensmål uppfylls har IDA och den tekniska fakulteten
sedan några år tillbaka utökat ISP:en med en bilaga med examensmål som är direkt kopplade till målen
i  högskoleförordningen  (bifogas  som bilaga  A).  Forskarutbildningen i  statistik  tillhör  formellt  den
filosofiska fakulteten, men har valt att använda denna bilaga. Var och ett av målen diskuteras vid varje
ISP, graden av uppfyllelse bedöms av handledaren på skalan 0-100%, och det dokumenteras på vilka
sätt målen har uppnåtts. 

Nedan följer en beskrivning av hur varje delmål för doktorsexamen uppfylls under forskarutbildningen.
Målen för licentiatexamen överlappar till stor del med målen för doktorsexamen och diskuteras därför
inte separat.

Examensmål för Doktorsexamen

Mål avseende kunskap och förståelse.

Mål 1
– visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och

Mål  1  uppnås  framförallt  genom  kurser  och  avhandlingsarbetet,  men  även  genom  deltagande  i
seminarier och konferenser.

De obligatoriska kurserna ger en bred teoretisk grund i statistik, och doktoranderna bygger ofta vidare
på dessa kurser med andra kurser som fördjupar kunskaperna. Många av STIMAs doktorander läser
även kurser i (statistisk) maskininlärning som ger ett kompletterande prediktionsinriktat perspektiv till
mer traditionella statistiska kurser där istället test av hypoteser och tolkning av vetenskapliga resultat
står i fokus; det ger en bredare och mer systematisk förståelse för statistikens roll i samhället, både
inom vetenskap, myndighetsutövning och industri.
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IDA har genom FANS ett stort kursutbud inom datavetenskap, statistik och kognitionsvetenskap. Även
om majoriteten  av  dessa  kurser   är  inom datavetenskapliga  områden som ligger  alltför  långt  från
statistik så finns det ändå ett antal kurser som är tillräckligt nära statistiken för att fungera som en bra
breddning,  speciellt  mot  datorbaserade  statistiska  metoder.  Utöver  detta  läser  doktorander
breddningskurser  och  kurser  som ger  en  systematisk  förståelse  av  forskningsområdet  inom andra
ämnen  vid  LiU  och  andra  lärosäten;  det  senare  handlar  ofta  om  det  tillämpningsområde  som
doktoranden utvecklar statistiska metoder för. Det har t ex handlat om doktorander som forskar om
statistiska metoder för neuroimaging och som därför läst en kurs i neurovetenskap för att sätta sig in i
området, eller en doktorand som läst en kurs i beräkningslingvistik och som sedan skrivit en avhandling
om storskalig statistisk textanalys.

Doktorandens undervisningstjänstgöring bidrar till ett brett kunnande inom forskningsområdet, och kan
även  bidra  till  djupare  kunskaper  i  de  fall  doktoranden  undervisar  på  avancerad  kurser  i  nära
anknytning till forskningsområdet. 

Deltagande  i  forskningsseminarier  och  i  forskningsdiskussioner  med  inbjudna  seminariegäster  är
utmärkta  tillfällen  för  doktoranden  att  bredda  kunskaperna  inom  forskningsområdet  och  ger  även
möjlighet för doktoranden att placera den egna forskning i ett större sammanhang. 

Den  djupa  och  aktuella  specialistkunskapen  fås  delvis  genom  specialiserade  kurser  inom
forskningsområdet,  antingen  som  regelrätta  kurser  i  de  fall  sådana  ges,  eller  som  läskurser  som
examineras  av  handledaren  eller  annan  person  med  speciell  kompetens  i  området.  STIMA har
arrangerat  olika studiecirklar,  s  k reading groups eller  journal  clubs,  där doktorander  läser  nyligen
utkomna artiklar inom deras specialområde och presenterar för andra doktorander och seniora forskare.

Den viktigaste delen i inhämtningen av djup och aktuell kunskap är den egna avhandlingen och den
litteratur som måste gås igenom för att sätta den egna forskningen i sitt större sammanhang. Statistiken,
och till ännu större del maskininlärning, är ett extremt aktivt forskningsfält och det är en stor utmaning,
och stress, för doktoranderna att ständigt hålla sig ajour med en ström av nya preprints och artiklar.
Ovan nämnda studiecirklar är ett bra sätt att sätta sig in i nya forskningsrön och att diskutera med
doktorander, men majoriteten av läsningen är av naturliga skäl något som doktoranden gör själv.

Mål 2
–  visa  förtrogenhet  med  vetenskaplig  metodik  i  allmänhet  och  med  det  specifika
forskningsområdets metoder i synnerhet.

Under  hela  avhandlingsarbetet  pågår  en  naturlig  dialog  mellan  doktorand  och  handledarna  om
vetenskaplig  metodik  i  allmänhet.  Hur  man  bäst  går  tillväga  för  att  svara  på  en  vetenskaplig
frågeställning, hur man utvärderar resultat, hur man ser sin roll i relation till annan forskning inom
området och hur man kommunicerar detta i skrift genom korrekt referenshantering och jämförelser med
andra arbeten. 

Förtrogenhet  med  det  specifika  forskningsområdets  metoder  fås  genom  läsning  av  artiklar  till
avhandlingsarbetet,  deltagande  i  konferenser  och  möten  med  andra  forskare,  t  ex  inbjudna
seminargäster. 
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Den slutliga avhandlingen ska tydligt visa att man har uppnått förtrogenhet med vetenskaplig metodik i
allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. Den s  k avhandlingskappan
är här en viktig del eftersom den ger doktoranden en möjlighet att demonstrera en förståelse av de
specifika  forskningsområdets  metoder  i  lite  bredare  perspektiv  än  vad  som ofta  är  möjligt  i  t  ex
introduktionsavsnittet i avhandlingens artiklar.

Doktorander kan även i vissa fall agera som granskare för vetenskapliga tidskrifter eller konferenser,
vilket ger en inblick i hur vetenskaplig utvärdering och publicering går till, och ger en möjlighet att
djupstudera  och  reflektera  över  andra  metoder  inom  eller  angränsade  till  det  specifika
forskningsområdet.  Handledning av t  ex masteruppsatser  är  ytterligare ett  sätt  där doktoranden får
reflektera över vetenskaplig metodik utifrån en annan persons arbete.

Den tekniska fakulteten och IDA har sedan några år tillbaka lagt ett krav på att alla doktorander ska
genomgå kursen Methodology of Science and Technology, 4 hp som tar upp vetenskaplig metodik i en
bredare mening.  Doktoranderna  i  statistik,  som formellt  tillhör  filosofisk  fakultet,  måste  även läsa
denna kurs, om inte motsvarande kunskap har inhämtats från andra kurser eller erfarenheter.

Mål avseende färdighet och förmåga.

Mål 3
– visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,

Detta  mål  uppnås  i  huvudsak  av  avhandlingsarbetet  där  de  egna  forskningsbidragen  relateras  till
tidigare forskning och granskas kritiskt. Statistik är en metodvetenskap där doktoranden ofta utvecklar
nya metoder för komplexa problemställningar som doktoranden därmed måste kunna sätta sig in i.
Ytterligare en viktig del är studiecirklar där andra vetenskapliga arbeten granskas kritiskt och kurser
med vetenskapliga artiklar bland kurslitteraturen. Doktorandkurser innehåller också ofta moment där
doktoranden granskar existerande litteratur.

Mål 4
– visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera
och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och
andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete,

Målet uppnås till  största  del genom avhandlingsarbetet  där doktoranden tränas  i  att  identifiera  och
formulera  forskningsfrågeställningar  efter  ingående  studier  av  den  vetenskapliga  litteraturen  på
området. Den individuella studieplanen planerar kurser och avhandlingsarbetet, ofta genom uppdelning
i avhandlingens olika delprojekt (artiklar) med tydliga tidsgränser. I det fall forskningen planeras att
publiceras  i  konferensproceedings  finns  naturliga  slutdatum,  men  forskning  i  statistik  publiceras
huvudsakligen i tidskrifter och då är ISP:n det huvudsakliga dokumentet där exakta tidsramar planeras,
följs upp och revideras efter behov. I de flesta fall görs mer detaljerade tidsplaner inom varje projekt
upp  vid  handledningsmöten.  Doktorandkurser  har  ofta  ett  antal  delmoment  med  tidsramar  där
doktoranden skriver mindre rapporter eller mer utförliga projektrapporter.
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En precis planering av avhandlingens forskningsbidrag är dock i sin natur mycket svår eftersom arbetet
kan fördröjas under vissa perioder av oväntade svårigheter eller t o m leda in i en återvändsgränd, eller
upptäckten att annan forskargrupp nyligen har nåt liknande resultat som det doktoranden arbetar med.
Att forskningsarbetet går i svårplanerade vågor är i sig en viktig erfarenhet, och doktoranden tränas i att
hantera motgångar och lära sig att revidera planer på ett konstruktivt sätt.

Mål 5
–  med  en  avhandling  visa  sin  förmåga  att  genom  egen  forskning  väsentligt  bidra  till
kunskapsutvecklingen,

Detta  mål  uppnås  genom avhandlingsarbetet  vars  slutliga  kvalitet  mäter  graden av  måluppfyllelse.
Doktorander får kontinuerlig feedback på deras forskningsresultat från handledare utifrån ett mer eller
mindre explicit perspektiv att forskningen ska kunna publiceras i välrenommerade tidskrifter. Det ger
en naturlig ram där doktoranden hela tiden måste utvärdera till vilken grad dennes arbete bidrar till
kunskapsutvecklingen i relation till den existerade kunskapsmassan i tidigare forskning, vilket i sin tur
borgar för en hög nivå på avhandlingsarbetets vetenskapliga bidrag.

Mål 6
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med
auktoritet  presentera  och  diskutera  forskning  och  forskningsresultat  i  dialog  med
vetenskapssamhället och samhället i övrigt,

Doktoranderna presenterar deras forskningsresultat i ett stort antal nationella och internationella forum:
• Obligatoriska halvtid och close-to-final seminars
• Inbjudna forskningsseminarier  på  andra  institutioner  vid  LiU,  vid  andra  universitet  i

Sverige och utomlands.
• Obligatoriska mikroseminarier vid STIMAs avdelningsmöten ca 1 gång per år.
• Forskningspresentationer vid nationella och internationella forskningskonferenser

Avdelningen har även reading groups organiserade som formella doktorandkurser där doktoranderna
presenterar aktuell  forskning för varandra och inför en senior  kursledare.  Utöver  detta uppmuntras
doktorander att boka möten med internationella forskare som besöker STIMA i samband med deras
föredrag  i  STIMAs två  forskningsseminarieserier  i  statistik  och maskininlärning.  Vid  dessa  möten
tränas  doktoranderna  i  att  kommunicera  deras  forskning  på  relativt  begränsad  tid  till  en  ledande
forskare.

De doktorander som har en naturlig industrikoppling, t ex industridoktorander eller WASP 
doktorander, tränas i att kommunicera med personer från industrin. De flesta av doktoranderna 
handleder  kandidat-  och masteruppsatser  som ofta  utförs  med en  industri  eller  myndighetspartner;
dessa möten med studenten och extern part ger också träning i att tydligt kommunicera statistiskt arbete
till personer med liten eller ingen statistisk kompetens.

Tjänstgöring  som lärarassistent  eller  föreläsare  ger  övning  i  att  presentera  statistiska  metoder  och
resultat för studenter på olika nivåer.

18



Mål 7

– visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och

Avhandlingsarbetet utgår alltid från ett behov av ytterligare kunskap och en ansenlig del av den första
doktorandtiden brukar utgå från att identifiera detta behov. Doktorander tränas i att läsa artiklar, både
att snabbläsa för att täcka ett stort fält, men även att identifiera arbeten som förtjänar att läsas mer på
djupet och detaljstudera forskningsdesign och metodval. 

Reading groups  organiserade  som doktorandkurser  har  som delmål  att  upptäcka  brister  i  befintlig
vetenskaplig litteratur och identifiera behov av ytterligare kunskap.

Deltagande  i  forskningsseminarier,  vars  deltagande  tillhör  forskarutbildningen  enligt  allmänna
studieplanen, och forskningskonferenser är bidrar också på ett viktigt sätt till målet.

Mål 8

– visa förutsättningar  för  att  såväl  inom forskning och utbildning som i  andra kvalificerade
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

Statistik är ett metodämne där metoder utvecklas för att användas av andra vetenskapliga discipliner,
inom industrin och i samhället som helhet. Det är därför en ständigt närvarande del av både kurser och
avhandlingsarbetet att bidra till samhällets utveckling, t ex genom att utveckla statistiska metoder som
gör det  möjligt  att  använda data för att  förbättra samhället,  antingen direkt   eller  indirekt via  mer
effektiva metoder och experimentella metoder som leder till vetenskapliga framsteg inom andra ämnen.
Våra  doktorander  forskar  t  ex  om  statistiska  metoder  inom  trafikplanering  och  kollektivtrafik,
psykometriska skalor för att mäta mobbning och dess konsekvenser, kvantifiering av osäkerhet inom AI
och robotik, statistisk modellering inom genetik och neurovetenskap, för att nämna några exempel.
Doktoranderna tränas också i både kurser och avhandlingsarbete i ett kritisk tänkande kring värdering
av  slutsatser  dragna  från  olika  datamaterial,  vilket  gör  dem  att  de  kan  ge  viktiga  bidrag  i  t  ex
samhällsdebatter.

Institutionstjänstgöringen  inom  undervisning  tränar  doktoranderna  i  att  stödja  andras  lärande.
Doktorandernas  handledningen  av  uppsatser  är  ytterligare  ett  sätt  som de  lär  sig  att  stödja  andra
lärande.

Reading groups där doktoranderna läser artiklar och diskuterar innehållet med varandra ger en insikt i
hur olika personer kan ha väldigt olika sätt att ta in och skapa ny kunskap, och ger träning i att stödja
andras lärande i en grupp av personer som befinner sig på liknande nivå som dem själva.

Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt.

Mål 9
–  visa  intellektuell  självständighet  och  vetenskaplig  redlighet  samt  förmåga  att  göra
forskningsetiska bedömningar, och

Intellektuell självständighet är ett naturligt element i avhandlingsarbetet, där detta initialt uppmuntras
och blir ett allt större krav under utbildningens gång. Det explicita målet som kommuniceras till alla
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doktorander är att  man efter  doktorsexamen ska vara en självständig forskare som kan driva egna
forskningsprojekt  i  samarbete med andra än de egna handledarna.  Doktoranderna samförfattar  ofta
artiklar  med  handledare  eller  andra  seniora  forskare,  men uppmuntras  också  skriva  egenförfattade
artiklar för att  tydligt visa självständighet. I det fall  doktoranden inte har en egenförfattad artikel i
avhandlingen krävs  att  avhandlingens  kappa dokumenterar  doktoranden insats  i  de  i  avhandlingen
ingående artiklarna.

Forskarutbildningen har numera en etikkurs som obligatorisk kurs där vetenskaplig redlighet och andra
etiska överväganden inom forskning är en viktig del. Det stora arbetet med vetenskaplig redlighet och
etik  sker  dock  inom  avhandlingsarbetet  där  doktorander  naturligt  ställs  inför  en  mängd  etiska
överväganden, t ex frågor om plagiering och hur man placerar sitt eget forskningsbidrag i relation till
tidigare forskning på ett korrekt sätt, hur ens experimentella resultat presenteras på ett korrekt och ärligt
sätt, och hur man utformar vetenskapliga experiment på ett etiskt försvarbart sätt. Statistikämnets har i
sin kärna ett starkt fokus på att kvantitativa  slutsatser från experiment och undersökningar ska vara
korrekta och inte utelämna viktig information som kan snedvrida slutsatserna; vetenskaplig redlighet
och korrekthet finns i ämnets DNA och är ständigt närvarande i kurser och diskussioner.

Mål 10
– visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används.

Insikten  om  vetenskapens  möjligheter  och  framförallt  dess  begränsningar  är  en  naturlig  del  av
avhandlingsarbetet där doktoranden tydligt kan se hur dennes metodbidrag kan användas inom olika
vetenskapliga discipliner för att få fram ny kunskap, men även hur vetenskapliga experiment och dess
observationer  har  tydliga  begränsningar,  t  ex  genom  att  kvantifiera  osäkerheten  i  vetenskapliga
slutsatser.

Under senare år, i takt med att data har fått en allt större roll i  samhället,  har en medvetenhet om
datainsamlingens roll i samhället intensifierats, t ex hur automatiska AI system som bygger på statistisk
modellering  från  snedvridna  datamaterial  kan  leda  till  inbyggd  diskriminering  av  individer.  Dessa
aspekter börjar nu även finnas med i läroböcker i statistik och maskininlärning, vilket underlättar att ha
med detta i examinerande moment på doktorandkurser.

Den tekniska fakulteten har sedan några år tillbaka en obligatorisk kurs i vetenskapsteori och metod där
dessa frågor tas upp och examineras. Kursen är också obligatorisk för doktorander i statistik i de fall
där motsvarande kunskaper inte har erhållits tidigare i doktorandens utbildning, t ex på motsvarande
kurs på masternivå.

3.3 Jämställdhetsperspektiv

STIMA och forskarutbildningen i statistik deltar aktivt i FANS jämställdhetsarbete, som är en del av 
IDAs och LiUs allmänna strategiska arbete med lika villkor. Det övergripande målet är motverka och 
förebygga alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier i alla delar av 
forskarutbildningen från anställning till disputation. FANS arbete inom dessa frågor sker i nära 
samarbete med IDAs ombud för lika villkor.
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IDA har under de senaste prefektperioderna haft en kvinna, Mariam Kamkar, som prefekt (totalt 18 år) 
och flera kvinnor har varit avdelningschefer och/eller varit ledamöter i IDAs ledningsgrupp under den 
senaste 10-årsperioden. Mariams arbete med jämställdhetsfrågor har genomsyrat kulturen på IDA, och 
hon har fått flera utmärkelser för detta arbete, bl a ett jämställdshetspris från Sveriges förenade 
studentkår. Som exempel på detta arbete kan nämnas Wilkes stipendium till framstående kvinnliga 
teknologer i datalogi som år 2013 instiftandes på IDA vid dess 30-årsjubilieum. Pristagarna presenteras
och gratuleras vid en av de två årliga IDA-luncherna där en stor majoritet av IDAs anställda, inkl 
doktorander, deltar. Ytterligare ett tecken på IDAs jämställdhetsarbete och strävan att engagera fler 
kvinnor inom den mansdominerade tekniksektorn är att institutionens ledningsrum och stora 
föreläsningssalar är numera döpta efter kvinnliga pionjärer inom datalogi. Jämställdhetsfrågan är 
ständigt närvarande vid IDA.

Genom FANS har arbetar utbildningen kontinuerligt med att säkerställa att alla involverade in 
forskarutbildningen, handledare, lärare och doktorander, har god kännedom om jämlikhetsaspekten, t 
ex genom den obligatoriska kursen i forskarhandledning, vid den årliga handledarworkshopen och vid 
våra regelbundna möten med doktorander och handledare. Information om lika villkor är också 
inkluderad i det välkomstpaket som ny personal och doktorander får när de anställs. Frågor om 
jämlikhet är också en del av kursen Det Akademiska Lärarskapet (DAL, tidigare Lärande och Kunskap 
(LoK)) som är obligatorisk för alla doktorander som undervisar som del av deras 
institutionstjänstgöring.

Doktorandundersökningen innehåller frågor om upplevd diskriminering och är ett viktigt instrument för
att upptäcka eventuella problem. Den typen av undersökningar kan signalera potentiella problem, t ex 
har vissa teknologiprogram fått kritik på denna punkt. Vi är mycket glada över att kunna konstatera att 
ingen doktorand har angett att de upplevt någon form av diskriminering vid den senast utförda 
doktorandundersökningen.

Av de sex doktorander som nu är antagna på forskarutbildningen i statistik är 50% kvinnor, så balansen 
är god i doktorandgruppen. I dagsläget är alla docentkompetenta handledare män, men en kvinna har 
nyligen avslutat kursen i forskarhandledning och har ansökt om docentkompetens. Under den 
kommande treårsperioden förväntas ytterligare tre personer nå docentkompetens i statistik, varav två är 
kvinnor. Så utsikterna är goda för en bättre balans mellan könen även på handledarsidan. Vid 
rekrytering ges underrepresenterat kön alltid företräde när sökandes meriter anses likvärdiga.

Statistikämnet är med sin matematiska natur relativt neutralt vad gäller könsfrågor vilket gör det svårt 
att utforma kurser där jämställdhet integreras i de många teoretiska kurserna på forskarnivå. I de kurser 
som behandlar hantering och bearbetning av data kommer däremot jämställdhet in på ett naturligt sätt, t
ex i diskussioner om hur data kan vara icke-representativa och därmed leda till inbyggd diskriminering 
i statistiska analyser och i automatiska system som alltmer bygger på statistiska modeller, t ex bankers 
kreditgivningssystem. Det här ett alltmer uppmärksammat problem när nu mycket stora och personliga 
data samlas in med en uppsjö nya mätinstrument, t ex bilder och text från sociala medier och 
övervakningskameror.

Även om jämställdhetsfrågor och diskriminering har fått en större roll inom vissa kurser så finns 
mycket kvar att göra för integrera jämställdhetsfrågor i forskarutbildningen. Utbildningen bör arbeta 
mer med t ex gästföreläsningar av ledande kvinnliga forskare, anlägga ett explicit 
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jämställdhetsperspektiv när seminarieföreläsare bjuds in och han en mer levande diskussion om dessa 
frågor med doktoranderna.

3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Utbildningen har tre huvudsakliga instrument för att dokumentera doktorandens progression:
1. Den individuella studieplanen som uppdateras minst en gång per år med avklarade moment 

och planer för det kommande året, båda vad gäller kurser av avhandlingens delar.
2. Examensmålsbilaga till ISP med progression med avseende på alla examensmål. Bilagan gås 

igenom vid den årliga revideringen av ISPn och andelen avklarat inom varje mål anges i 
procent. Det diskuteras och dokumenteras också på vilket sätt var och ett av målen har uppnåtts.

3. Aktvitetsrapport. Varje halvår skriver handledaren och doktoranden under en aktivitetsrapport 
där andelen avklarad forskarutbildning anges ges i procent. Aktivitetsrapporten ger också tydlig 
information om antal nettoår av forskarutbildningstiden som har använts, borträknat 
institutionstjänstgöring, föräldraledighet eller andra ledigheter.

Avvikelser i forskarutbildningen dokumenteras på två sätt. Dels genom aktivitetsrapporten där andelen 
avklarad forskarutbildning över tid dokumenteras tillsammans med återstående nettotid. Det ger 
doktoranden en tydlig bild om hen ligger i fas med utbildningen. Explicita avvikelser och beskrivning 
av dessa dokumenteras i ISPn. ISPn innehåller kryssrutor där det ska anges om en avvikelse i 
förhållande till plan har uppkommit, och en kortare beskrivning av avvikelsen. En avvikelse från plan 
kan skilja avsevärt i hur allvarlig den är. Forskning är till sin natur svårplanerat och det är svårt att helt 
undvika avvikelser som uppstår till följd av oväntade problem under forskningens gång. Frågan om 
avvikelse i ISPn kan däremot bara besvaras med ett binärt Ja eller Nej, vilket har upplevts som en för 
grovt skala. Det pågår därför en diskussion på avdelningen om att gör en finare gradering av 
alternativen. Ett förslag är behålla Ja/Nej strukturen (som kommer från det elektroniska ISP-system 
som spänner över många olika forskarutbildningar), men att använda specifika formuleringar som 
indikerar om en avvikelse förväntas leda till en försening av planerat disputationsdatum, och riskera 
leda till att doktorandens finansering tar slut innan doktorsexamen. En sådan mer allvarligare avvikelse 
skulle då rapporteras till avdelningschef eller prefekt, för att sedan följas upp mer noggrant.

Avdelningen arbetar med att säkerställa att det obligatoriska kursutbudet kan ges på ett planerat sätt, 
och att öka antalet kärnkurser i statistik på forskarutbildningsnivå. Avdelningens representation i 
SwedStat och arbetet där är en viktig del i detta arbete.

4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv

Doktorandrepresentation och inflytande

Doktorandrepresentanter finns i styrelsen på alla nivåer: universitetet, fakulteten och institutionen. 
Doktoranderna vid STIMA deltar i alla möten på avdelningsnivå, t ex regelbundna arbetsplatsträffar 
varannan vecka och bemöts som fullvärdiga medarbetare på avdelningsnivå. Doktorander är också 
representerade i både fakultetens och IDAs forskarutbildningsnämnd (FANS).
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Doktoranderna vid IDA har startat en doktorandråd vid institutionen som diskuterar doktorandernas 
situation och väljer två doktorandrepresentanter i FANS. Kommunikationen mellan doktorandrådet och
FANS går via dessa doktorandrepresentanter och via denna kanal kan alla doktorander därför ha ett 
inflytande på IDAs alla forskarutbildningar. Ytterligare kanaler för påverkan är den roll som 
samordnaren för IDAs forskarutbildning har för att inhämta synpunkter från doktorander på ett mer 
informellt sätt, och under sekretess. Doktorander ges också möjlighet till synpunkter och kritik via 
doktorandundersökningen. Nyligen har en grupp bestående av prefekt, forskarstudierektor och 
samordnaren för forskarutbildningarna haft separata möten med grupper av doktorander för att 
identifiera potentiella problem och svagheter, och för att få uppslag till förbättringar. 
Forskarstudierektorn planerar nu att ha årliga individuella möten med alla doktorander.

Fysisk och psykosocial miljö

Den fysiskt arbetsmiljön för doktoranderna är mycket god. Alla doktorander har egna kontor med 
ergonomiska stolar och skrivbord och bra teknisk utrustning med tillhörande support. Både 
avdelningen och institutionen har gemensamma sällskapsrum som uppmuntrar till sociala möten.
Möjligheter till friskvård och ett aktivt liv finns t ex via den närliggande Campushallen. Goda 
möjligheter till stöd i form av stresshantering och fysioterapi finns via upphandlat externt vårdföretag. 
Avdelningen har en bra budget för konferensresor, en resebyrå som hjälper till vid bokning av resor och
en administratör som också ger doktorander stöd.

IDA har under en lång tid arbetat med att ytterligare förbättra arbetsmiljön för personalen. Ett exempel 
är en årlig s k må-bra-dag där IDAs personal inkl. doktorander genomför någon slags aktivitet 
tillsammans för att lära känna varandra i olika konstellationer under mer lekfulla former utanför 
universitetet. Gränser mellan avdelningar och hierarkier bryts upp, och doktoranderna lär känna både 
doktorander från andra avdelningar och annan mera seniora medarbetare.

Doktorandundersökningen och forskarstudierektors möten med doktorander visar att det stora 
problemet för doktorander är stress. Stress är svår att undvika när man som doktorand har tydliga 
prestationskrav på sig under en forskarutbildningen med en tydligt avgränsad tid. Stress kan också till 
viss del vara positiv, i den meningen att arbete mot tydliga deadlines och långsiktiga mål kan motivera 
och leda till framsteg och utveckling. Men negativ stress, och stress under en lång tid som i värsta fall 
leda till utbrändhet, är naturligtvis något som forskarutbildningen och miljön måste göra sitt yttersta för
att motverka. IDA har för doktoranderna speciellt identifierat stress i samband med planering av 
undervisning och forskning som ett problemområde. För att minska denna källa till stress har varje 
studierektor som planerar doktorandernas undervisning fått i uppdrag att ha individuella möten med 
doktoranderna för planera undervisningen i god tid inför varje planeringsperiod.

STIMAs studierektor råkade för några år sedan ut för en olycka som ledde till sjukskrivning följt av 
långtidssjukskrivning på deltid. Det gjorde att avdelningschefen fick ta över denna planering under en 
period. Sedan 2018 har STIMA en ny studierektor och planeringen av doktorandernas undervisning har
normaliserats. Som tidigare nämnts har STIMAs undervisningsdel varit i stor förändring pga expansion
under senare år, mycket pga maskininlärningsämnets intåg på LiU, IDA och STIMA. Avdelningens 
undervisning har nu stabiliserats och avdelningen har anställd fler lärare, så möjligheterna till mer 
långsiktig planering av undervisning för lärare och doktorander är nu avsevärt bättre, även om viss 
underbemanning fortfarande måste åtgärdas.
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För att hjälpa doktorander med att hantera stress och andra utmaningar organiserar institutionen det 
återkommande programmet Utvecklingsprogram för doktorander - Att hantera utmaningar i 
doktorandsituationen. Programmet har utvecklats tillsammans med och drivs av ett företag som är 
specialiserat inom personlig coachning och ledarskap. Programmet består av de tre modulerna:

1. Doktorandrollen - mitt personliga ledarskap
2. Doktorandens prestationsmiljö
3. Från doktorand till disputerad.

Programmets innehåll har tagits fram utifrån intervjuer med doktorander om deras behov. Kursen har 
fått positiv omdömen från deltagarna och modifieras från år till år baserat på den feedback från 
doktoranderna som gått programmet.

IDA och FANS har en del speciella aktiviteter för doktorander under deras första tid på IDA:
• En introduktionsdag för nya doktorander
• Detaljerad checklista för olika former att administrativt och tekniskt stöd.
• Speciellt utvecklad webbsida med råd, vanliga frågor, viktiga dokument och annan värdefull 

information för alla faser av forskarutbildningen och doktorandanställningen.
• Mentorsprogram där en mentor utses till varje ny doktorand under doktorandens första år. 

Doktoranden och mentorn träffas regelbundet (åtminstone en gång i månaden) eller vid behov.

Arbetet med den psykosociala miljön är ett ständigt pågående arbete. Miljön fångar upp doktorandernas
synpunkter  och  potentiella  orosmoln  genom  ett  antal  olika  kanaler.  Den  breda
doktorandundersökningen  som  genomförs  vartannat  år  följs  upp  i  FANS,  där  eventuella  åtgärder
diskuteras  och föreslås  till  IDAs styrelse.  Slutsatserna  från  undersökningen och beslutade  åtgärder
kommuniceras till alla doktorander och handledare, och diskuteras också i respektive doktorand- och
handledarworkshops.

Utvecklingsområden

Doktorandrepresentationen  vid  IDA som  helhet  är  mycket  god  och  doktoranderna  i  statistik  kan
påverka  forskarutbildningen  via  de  kanaler  som  angetts  ovan,  speciellt  via  doktorandrådet  där
statistikdoktoranderna deltar.  Men forskarutbildningen i  statistik  är  relativt  liten sett  till  hela  IDAs
forskarutbildningsverksamhet och det finns en risk att möjligheterna att påverka forskarutbildningen i
statistik  via  IDAs  mer  allmänna  kanaler  blir  otillräckliga.  Antalet  doktorander  i  statistik  är  nu
tillräckligt stort för att överväga möjligheterna av att ha ett doktorandråd inom STIMA som fokuserar
mer  specifikt  på  utbildningarna  i  statistik  och  maskininlärning,  som  en  undergrupp  till  IDAs
doktorandråd.  Tillgången  till  IDAs  infrastruktur  är  avgjort  en  styrka  för  statistikämnet  och
forskarutbildningen, men det är viktigt att ämnets intressen tillvaratas på alla nivåer.

5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Arbetsliv utanför akademin efter examen

Arbetsmarknaden för statistiker är mycket god, både inom och utanför akademin. Under senare år har
insamlandet och användandet av data i samhället ökat dramatiskt, och statistiker spelar därför en allt
större roll inom både vetenskap och industri. Som nämnts ovan har STIMA legat i framkant i Sverige
när  det  gäller  analys  av  storskaliga  data  med  hjälp  av  datorintensiva  statistiska  metoder.  För  att
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säkerställa att alla doktoranderna får dessa kunskaper har t ex beräkningsintensiva metoder lagts till
som en av de fyra obligatoriska kurserna på forskarutbildningen, och de flesta doktoranderna läser fler
kurser med stora inslag av moderna statistiska metoder.

De  flesta  doktorandkurserna  lär  ut  generella  tidsbeständiga  perspektiv  och  metoder  som  ger
doktoranden den bas som behövs för avancerat statistiskt arbete och forskning. Kunskaperna används
inom  utbildningen  i  olika  konkreta  tillämpningar  och  avhandlingsarbetet  leder  till  en  naturlig
specialisering  där  de  allmänna  kunskaperna  omsätts  och  fördjupas  i  specifika  forskningsproblem.
Denna kombination av grundläggande, allmängiltig teori  och metod, och specialisering till  specifik
problemlösning gör att doktoranden lär sig att lösa framtida industri eller forskningsproblem som de
ställs inför och att de lätt kan anpassa sig till framtida förändringar på arbetsmarknaden.

Doktoranderna får kontinuerlig kännedom om arbetsmarknaden utanför akademin t ex genom:
• handledning  av  kandidat-  och  masteruppsatser  i  statistik  och  examensarbete  på

civilingenjörsutbildningar. En stor majoritet av dessa uppsatser skrivs i nära samarbete med ett
företag  eller  myndighet,  vilket  ger  den  handledande  doktoranden  insikt  i  relevanta
industriproblem  och  tränar  doktorandens  förmåga  i  att  hantera  olika  sorters  problem.
Forskarutbildningen i  statistik,  och  statistikämnet  i  allmänhet,  är  fokuserat  på  allmängiltiga
principer och generella ramverk för att hantera en stor mängd statistiska problem. Handledning
av industriprojekt blir då en utmärkt övning i att lösa olika specifika industriproblem i detta
allmänna ramverk. Det ger också en viktig industrikontakt för framtida arbete för studenten som
skriver uppsatsen, men ofta även för den handledande doktoranden.

• Bland  doktorandgruppen  finns  regelrätta  industridoktorander,  men  även  ett  större  antal
doktorander  som  arbetar  med  industrinära  projekt,  t  ex  forskningsprojekt  med  explicita
industripartners. Det ger naturligtvis en direkt industrirelevans för de i projekten involverade
doktoranderna, men även viktiga spillover-effekter på andra doktorander när dessa doktorander
kommunicerar deras forskning inom avdelningen; det sker t ex vid s k mikroseminarier där
avdelningens forskare och doktorander presenterar aktuell forskning, eller när nya publiceringar
från dessa forskningsprojekt presenteras vid arbetsplatsträffar.

• Doktorandworkshops där t ex tidigare disputerade forskare vid IDA håller föredrag om deras
arbetsliv inom industri eller myndigheter efter disputationen.

Arbetsliv inom akademin efter examen

Doktoranderna vid STIMA är helt integrerade i den akademiska miljön vid institutionen. De deltar vid
arbetsplatsträffar  och  avdelningskonferenser  där  forskning  och  undervisning  diskuteras.  Det  ger
doktoranderna en tydlig inblick i det akademiska arbetet  och vad det innebär att stanna kvar inom
akademin efter disputation.

Alla doktorander undervisar som del av deras institutionstjänstgöring, och ges stora möjligheter till
pedagogisk meritering. Planeringen av doktorandernas undervisning sker i samråd med doktoranden,
och tar hänsyn till:

• den undervisning som är mest gynnsam för doktorandens forskarutbildning,  t ex undervisning
på kurser på högre nivå inom dennes forskningsområde eller mer elementära kurser för att
täcka eventuella brister i doktorandens förkunskaper,

• den undervisning som är mest meriterande för doktoranden, t ex utgående från doktorandens
intresse och potential att fortsätta inom akademin visavi industrin.
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• den undervisning som doktoranden är mest intresserad av.

Karriärplanering

Karriärplanering ingår som en del i ISP:n och diskussioner om fortsatt karriär efter doktorsexamen
brukar  naturligt  intensifieras  under  utbildningens  gång.  Under  sista  året  uppmanas  och  stöttas
doktoranden i planering för ett arbetsliv efter disputation, inom eller utanför akademin, beroende på
doktorandens  intressen  och  förutsättningar.  Olika  möjligheter  diskuteras:  post  doc,  egna
forskningsansökningar, möjlighet att vara medsökande i projekt, fortsatt undervisning vid avdelningen,
alternativ där ett arbete inom industri eller myndighet kan kombineras med en fortsatt affiliering med
universitet etc.

Filosofiska  fakulteten  ger  en  kompletterande  obligatorisk  kurs  i  karriärplanering  för  doktorander.
Kursen är uppdelad i tre tillfällen som läses vid olika faser av doktorandens forskarutbildning.

Utländska doktorander ges möjlighet till att lära sig svenska genom kurser i svenska som finansieras av
avdelningen,  vilket  ökar  deras  chanser  till  arbete  i  Sverige  efter  examen,  både  inom industri  och
akademin.

Bortsett  från  ovan  nämnda  obligatoriska  karriärplaneringskurs  sker  mycket  av  karriärplaneringen
informellt mellan doktorand och handledare. När antalet handledare inom utbildningen successivt har
utökats är det viktigt att karriärplaneringen diskuteras bland handledarna för att ta lärdom av varandra,
utnyttja varandras nätverk, för att säkerställa att karriärplaneringen sker på ett effektivt sätt.  Det är
ofrånkomligt att  olika handledare har olika möjligheter att  hjälpa doktoranden ut i arbetslivet efter
doktorsexamen, beroende på forskningsinriktning och nätverk, men mer samarbete och koordination
mellan handledare kan utjämna dessa olikheter bland doktoranderna.

6 Hållbarbarhetsperspektiv

Hållbarhetsperspektivet tas upp in i de obligatoriska kurserna  Research Ethics och  Methodology and
Science and Technology,  som båda har som explicit delmål att  doktoranden ska ha visat fördjupad
insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människor ansvar för
hur den används.

Stora delar av forskarutbildningen i statistik består av matematiskt baserad metodutveckling där det
ofta blir onaturligt att för in ett hållbarhetsperspektiv som explicita kursmål. Statistik handlar dock om
metoder för att dra slutsatser från data, och i det sammanhanget kommer hållbarhetsperspektivet in på
ett flertal olika sätt.

Datainsamlingen är alltmer personlig sedan mätsensor, t ex våra mobiltelefoner, är mer intimt kopplade
till  en  person  och  dennes  aktiviteter.  Vi  delar  med  oss  av  personlig  information,  medvetet  eller
omedvetet,  i  form av  olika  spår  t  ex  på  internet;  data  som sedan  används  sedan  av  företag  och
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myndigheter på olika sätt som har en direkt påverkan på våra liv, t ex styr den vilken information som
visas för oss i sociala media, och därmed indirekt bestämmer vår världsbild. Det leder naturligt till
frågor om hållbar integritetsbevarande datainsamling idag och för framtida generationer. Frågor om hur
data  och information  kan användas  för  goda ändamål,  och  hur  det  kan  användas  för  på  sätt  som
äventyrar  individers sociala  välfärd och rättvisa.  Det pågår  t  ex en allt  större  debatt  om hur stora
datamängder kan ha en inbyggd icke-representativitet som kan leda till att automatiserade AI system
diskriminerar individer. Dessa AI system bygger på statistiska metoder och det är viktigt för statistiker
att ha detta etiska rättviseperspektiv i åtanke när nya metoder och algoritmer utvecklas, och även att
uppmärksamma behovet av statistiska metoder som kan upptäcka eventuella snedvridningseffekter från
datainsamlingen. Statistiska modeller och metoder är ofta mer tolkningsbara en rena AI-system. Det
kan vara en fördel när det gäller att förstå på vilka sätt en modell kan ha inbyggd diskriminering av
individer. Mycket av dessa perspektiv på data, speciellt inom automatiserade AI system, är relativt nya
och  har  traditionellt  inte  behandlas  inom  forskarutbildningen,  som  varit  mer  fokuserat  på  den
matematisk-statistiska  modelleringen.  Ett  viktigt  arbete  framöver  är  därför  att  säkerställa  att  alla
doktorander får denna kunskap, även de doktorander som väljer att inte läsa kurser i maskininlärning.

Under  senare  år  har  stora  datamängder  i  kombination  med  stora  beräkningsdatorer  och  statistiska
metoder lett till genombrott inom t ex artificiell intelligens och genetik. De nya datorklusterna med
mängder  av  s  k  grafikprocessorer  och  storskalig  lagring  av  data,  är  dock  väldigt  energikrävande.
Statistisk dataanalys har alltså börjat få effekter på miljön och framtidens metoder måste utformas på
ett miljömässigt hållbart sätt. Dessa nya perspektiv bör integreras i forskarutbildningen.
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Bilaga A. Uppföljning av examensmål som bilaga till den 
individuella studieplanen.

Examensmålen för doktorsexamen enligt HF, Bilaga 2, vilka ska uppnås under forskarutbildningen finns i  tabellen
nedan. Varje mål har en siffra framför sig som motsvarar deras ordning i HF, Bilaga 2 och några av målen är uppdelade
i två delar för att bidra till tydlighet och underlätta diskussionerna.
Bilagan till individuella studieplanen är utformat som en matris, som ger möjligheten till doktorand och handledare att
diskutera examensmålen och fylla i om examensmålen är uppfyllda och i vilken grad, samt vilka aktiviteter ligger till
grund för deras ställningstagande.
En del av målen uppnås helt eller delvis med hjälp av kurser andra mål uppnås via aktiviteter i avhandlingsarbetet,
försvaret, samverkan, etc. 
Uppfyllandegraden (0-100 %) i kolumnerna i matrisen ska indikera progressionen över tiden från inget (0%) till att
examensmålet är uppnått (100 %). Den ska inte ses som en exakt kvantitativ skala.
Mål för doktorsexamen enligt HF, 
Bilaga 2

Ange i tabellen i vilken grad 
motsvarande examensmål är uppfyllt 
(0-100%)

Genom vilka genomförda 
aktiviteter?

 
 0-25
 

25-50 50-75 75-100

Kunskap och förståelse
(1)  visa  brett  kunnande  inom  och  en
systematisk  förståelse  av
forskningsområdet 
(1)  visa  djup  och  aktuell
specialistkunskap inom en avgränsad del
av forskningsområdet 
(2)  visa  förtrogenhet  med  vetenskaplig
metodik i allmänhet 
(2)  visa  förtrogenhet  med det  specifika
forskningsområdets metoder i synnerhet 

 
 
 

Färdighet och förmåga
(3) visa förmåga till vetenskaplig analys
och  syntes  samt  till  självständig  kritisk
granskning  och  bedömning av  nya  och
komplexa  företeelser,  frågeställningar
och situationer,
(4)  visa  förmåga  att  kritiskt,
självständigt,  kreativt  och  med
vetenskaplig noggrannhet identifiera och
formulera frågeställningar, 

 

(4)  visa  förmåga  att  planera  och  med
adekvata metoder bedriva forskning och
andra kvalificerade uppgifter inom givna
tidsramar och  att  granska  och  värdera
sådant arbete
(5) med en avhandling visa sin förmåga
att genom egen forskning väsentligt bidra
till kunskapsutvecklingen,

(6)  visa  förmåga  att  i  såväl  nationella
som  internationella  sammanhang
muntligt  och  skriftligt  med  auktoritet
presentera  och  diskutera  forskning  och
forskningsresultat  i  dialog  med
vetenskapssamhället  och  samhället  i
övrigt,



(7) visa förmåga att identifiera behov av
ytterligare kunskap,

(8) visa förutsättningar för att såväl inom
forskning  och  utbildning  som  i  andra
kvalificerade professionella sammanhang
bidra  till  samhällets  utveckling  och
stödja andras lärande.

 
 
 

Värderingsförmåga och
förhållningssätt

(9) visa  intellektuell självständighet och
vetenskaplig redlighet  samt förmåga att
göra forskningsetiska bedömningar, och
(10)  visa  fördjupad  insikt  om
vetenskapens  möjligheter  och
begränsningar,  dess roll  i  samhället  och
människors ansvar för hur den används.
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