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Sammanfattning
Samtliga högskoleutbildningar i statistik, nio grundutbildningar och sju forskarutbildningar och landets enda grund- och forskarutbildning i demografi
uppfyller uppställda kvalitetskrav i denna utvärdering. Utvärderingen har
dock observerat ett antal faktorer som är till nackdel för statistikämnets framtida utveckling.
Den bild statistikämnet ger är att det ofta lever en anonym tillvaro utan en
egen stabil bas för sin ämnesutveckling. Ämnet tillhör ofta en storinstitution
med svag eller ingen egen ämnesrepresentation i beslutande organ. Ämnet är
vanligen ensidigt organiserat under samhällsvetenskaplig fakultet eller ekonomiska fakulteter. Ämnet har sin vanligaste funktion som stödämne inom
andra utbildningsprogram.
Den lägre tilldelningen av medel som ges i och med ämnets klassning till
samhällvetenskaplig fakultet, leder till en stor nackdel. De nödvändiga laborativa momenten i mindre undervisningsgrupper, som är kostnadskrävande,
får delvis stå tillbaka vilket försvårar studenternas inlärning. En konsekvens
av detta är att ämnet ofta uppfattas som svårt av studenterna och mycket få
av dem går vidare till högre studier i statistik.
En för begränsad andel av lärarna bedriver forskning. Forskningen behöver generellt utvecklas. De flesta lärosäten lyckas ej med att få tillräckligt
med externa forskningsmedel. Större möjligheter till detta bör kunna fås om
forskningen söker sig alternativa inriktningar till de traditionella samhällsvetenskapliga och ekonomiska områdena. Tillämpningar även inom de naturvetenskapliga, tekniska och medicinska områdena bör kunna öka.
Den mycket svaga rekryteringen till högre studier är ett stort problem. Ämnet ses inte som ett alternativ till högre studier då det är okänt för de blivande
högskolenybörjarna. Statistikämnet bör bli mer framträdande inom gymnasieskolans utbildning och ämnet måste uppfattas som ett alternativ till det övriga
utbudet av högskoleutbildningar.
Att ämnet har en framtid visas av den stora efterfrågan som finns på statistiker i samhället. Att det finns goda exempel på profilering och olika former
av samverkan har denna utvärdering även visat. Omfattningen av detta bör
dock öka markant. Ämnet måste skaffa sig en tydligare position och identitet
där det verkar.



Högskoleverkets beslut
Rektorer vid berörda lärosäten

Utvärderingsavdelningen
Eric Lindesjöö
Beslut
2006-03-07
Reg.nr 643-2413-04

Ämnesutvärdering av statistik och demografi vid
universitet och högskolor
Högskoleverket finner att grundutbildningarna vid Göteborgs universitet,
Högskolan Dalarna, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms
universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet samt Örebro universitet
uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och ifrågasätter därför inte någon examensrätt vid dessa lärosäten.
Högskoleverket finner vidare att forskarutbildningarna vid Handelshögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet samt Örebro universitet uppfyller kvalitetskraven.
För ovanstående grund- och forskarutbildningar kommer en uppföljning
att göras inom tre år.
Vid Göteborgs universitet har forskarutbildningen i statistik tills vidare
lagts ned. Vid Karlstads universitet examineras inga studenter på kandidatnivå
i statistik. Därmed tar Högskoleverket inget beslut om kvaliteten på dessa två
utbildningar.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av projektansvarig Eric Lindesjöö i närvaro av avdelningschef
Clas-Uno Frykholm och kanslichef Lennart Ståhle.
Sigbrit Franke
		

Eric Lindesjöö

Bilaga till beslutet bifogas.
Kopia till:
Utbildnings- och kulturdepartementet
Ledamöter i bedömargruppen



Högskoleverkets reflektioner
Högskoleverket vill först rikta ett stort tack till bedömargruppen för dess
mycket goda insatser i denna utvärdering. Ett särskilt tack riktas till ordföranden för utvärderingen, Bengt Swensson.
Två ämnen

Föreliggande utvärdering omfattar ämnena statistik och demografi och avgränsar sig till den utbildning som kan leda till en kandidat-, magister- eller
doktorsexamen.
Förutsättningar för god kvalitet

Två grundläggande förutsättningar för att hålla en hög kvalitet på en utbildning är en kompetent lärarstab samt en god rekrytering av studenter. Detta
gäller för ämnena statistik och demografi, likaväl som för andra ämnen. Statistikämnet, som i hög grad har laborativa inslag, kräver även omfattande
praktiska tillämpningar, enskilt eller i grupp, för att studenterna skall kunna
tillgodogöra sig undervisningen. En god ekonomi, som tillåter gruppundervisning och modern datorutrustning, är ytterligare en viktig förutsättning för
att statistikutbildningen skall hålla en hög kvalitet. Till detta krävs givetvis att
ämnet har en organisatorisk tillhörighet som stödjer ämnesutvecklingen.
I föreliggande utvärdering har inga av de utvärderade utbildningarna haft
sådana brister att det har föranlett några ifrågasättanden av examensrätten.
Dock har bedömargruppen gett rekommendationer om förbättringsåtgärder
till utbildningarna. De viktigaste av dessa rekommendationer kan samtliga
relateras till brister i de ovan nämnda förutsättningarna.
Statistikämnets rekrytering av studenter till högre utbildning

Den högre utbildningen i statistik omfattar ett relativt stort antal studenter.
Det stora flertalet av dessa studenter tar dock endast enstaka kurser på A-nivå
upp till 10 poäng och rekryteringen till högre nivåer är mycket svag. Detta
trots den goda efterfrågan som finns på arbetsmarknaden av statistiker med
en högre grundläggande akademisk examen. Antalet personer som fullföljer
en forskarutbildning i statistik är än lägre. Detta leder till ett överhängande
problem med tanke på de kommande pensionsavgångarna av statistiklärare.
Den åga rekryteringen till den högre utbildningen, trots goda möjligheter
till arbete som statistiker, kan ha flera orsaker. En viktig förutsättning för ett
ämne är att det är väl etablerat och väl känt i skola och samhälle. Statistikämnet är dock svagt, om inte obefintligt, som ämne på gymnasiet och ses inte
som ett alternativ av blivande studenter inför kommande högskolestudier. De
få studenter som läser statistik på högre nivåer har ofta gjort valet av en slump,
vanligen efter det att högskolestudierna har påbörjats i ett annat ämne. Statis-



tikämnet behöver därför förtydligas och förstärkas i gymnasieutbildningen.
Ämnet behöver tydligare visa upp sig på det smörgåsbord av utbildningar som
bjuds ut till alla presumtiva studenter.
Statistikämnets hemvist – en fråga som rör identitet och
ekonomi

En styrka hos statistikämnet är att det krävs inom många discipliner. Från
samhällsvetenskapliga/ekonomiska ämnesområden som kan röra befolkningsdata eller ekonomi, till naturvetenskapliga/medicinska områden som kan röra
olika former av tillämpningar inom biologi, farmaci etc. De breda tillämpningsområdena leder dock lätt till att ämnet faller inom begreppet ”serviceämne”. Ämnet får lätt sin huvudsakliga roll i att leverera kortare kurser som
ingår i olika programutbildningar, t.ex. ekonomiutbildningar. Lärarna kan
även utnyttjas som obetalda rådgivare till examensarbetare, doktorander och
forskare inom flera ämnesområden. Ämnets breda tillämpning ger det därmed ingen självklar tillhörighet till en specifik fakultet vid lärosätena. Ofta
tillhör ämnet även en storinstitution, vilket leder till att representation i fakultetsnämnder eller motsvarande blir svag. Detta gäller i hög grad för studentrepresentationen. Sammantaget leder detta till att ämnets identitet kan
uppfattas som svag.
Insamling och behandling av statistiska data har internationellt sett en lång
historia i Sverige, och statistik har sedan lång tid varit ett enskilt akademiskt
ämne med en inriktning mot mer samhällsvetenskapliga områden som exempelvis befolkningsstatistik och ekonomi. Med de många tillämpningar som
finns av statistik inom dessa områden har statistikämnet även fått sin organisatoriska tillhörighet till samhällsvetenskaplig fakultet och ekonomiska fakulteter. Detta har bidragit till att den mer matematiskt inriktade statistiken har
skapat sitt eget ämnesområde vilket har medfört den i Sverige unika uppdelning av statistik i två akademiska ämnen, statistik och matematisk statistik.
Matematisk statistik har med denna uppdelning fått sin naturliga tillhörighet
till matematisk/naturvetenskaplig fakultet. Denna ämnesuppdelning för statistiken kan vara föremål för diskussion i landet men blir det i högre grad i ett
internationellt perspektiv. Med tanke på statistikens närhet till matematiken
kan man fråga sig om anknytningen till de samhällvetenskapliga ämnena är
till fördel för ämnets identitet och ämnesutveckling.
Att den svenska statistiken har en samhällsvetenskaplig inriktning behöver
dock inte vara negativt. Det kan ses som en form av en ”nationell profilering”
med de viktiga tillämpningsområden som finns inom det samhällvetenskapliga området. Den omedelbara negativa konsekvensen av denna tillhörighet är
dock att ämnet blir ”samhällsklassat” vilket ger en lägre tilldelning av medel.
Det laborativa ämnet statistik får därmed en lägre tilldelning än t.ex. matematisk statistik trots att båda ämnen har likvärdiga kostnader som laborativa
ämnen. Den svaga ekonomiska tilldelningen leder till försämrade möjligheter
att individualisera undervisningen i statistik. Detta kan vara en viktig orsak
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till att statistiken bland många studenter uppfattas som svår, vilket leder till
att få väljer att gå vidare till högre studier i ämnet.
Att en så stor del av den statistiska ämnesinriktningen vänder sig mot til�lämpningar inom samhällsvetenskap och ekonomi kan dock ifrågasättas. Til�lämpningar inom naturvetenskap, medicin, teknik och datalogi är exempel på
områden som i lika hög grad är relevanta för statistiska metoder. Om ämnet
vill utvecklas även mot dessa områden är det till nackdel för ämnesutvecklingen att den organisatoriska tillhörigheten enbart blir till samhällsvetenskaplig fakultet och ekonomiska fakulteter. Lärosätena bör överväga olika
profileringar av ämnet där fakultetstillhörigheten skall vara ett stöd för ämnets utveckling.
Statistikernas forskningsutrymme – en överlevnadsfråga

En observation som gjorts i denna utvärdering är att en förhållandevis stor andel av lärarna i statistik har svårigheter att få utrymme för forskning. Vid platsbesöken har bedömargruppen vid ett flertal tillfällen mötts av kommentaren
att ”vi kan inte forska för att det är så svårt att få forskningsmedel”. Orsaken
till detta kan vara att få prövar möjligheten till att söka finansiering till forskning inom mindre traditionella områden. Statistikavdelningen vid Linköpings
universitet är ett gott exempel på hur man varit mycket lyckosam att få omfattande externa medel inom områden som miljö- och trafikstatistik. Örebro
universitet är ett annat exempel där avdelningen lyckats inrätta en professur
med delad tjänstgöring tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB).
För att få en levande miljö för ämnesutveckling är det avgörande att en betydande del av lärarkåren kan ägna sig åt forskning. Umeå universitet är ett
gott exempel på detta. Institutionen har satt upp ett mål att ingen lärare skall
behöva undervisa mer än 50 % av sin tid. Vid tiden för utvärderingen undervisade inga av lärarna mer än 60 procent av heltidstjänst. Ökade möjligheter
för forskning är avgörande för att statistikämnet skall kunna utvecklas på ett
positivt sätt.
Samverkansformer inom statistik – GRAPES, ett gott exempel

Trots att statistikutbildning bedrivs vid ett flertal lärosäten är det få studenter
som läser på högre nivåer. Detta gäller i högsta grad forskarutbildningen. Genom ett eget initiativ bland statistikerna har en samverkan, benämnd GRAPES (Swedish Network for Graduate and Postgraduate Education in Statistics),
nyligen startat för att hålla gemensamma forskarutbildningskurser i statistik.
De deltagande lärosätena blir värdar för olika kurser dit doktoranderna reser.
Initiativet är värt att omnämnas som ett mycket gott exempel på samverkan
och kan tjäna som ett gott exempel även för andra mindre forskarutbildningsämnen i landet. Om det nystartade samarbetet faller väl ut borde denna kurssamverkan kunna utsträckas till att omfatta ett kursutbud även på de högre
nivåerna inom grundutbildningen. Denna form av samverkan bör vara ett
viktigt led i profilering av ämnesinriktningarna vid de olika lärosätena.
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Samverkansformer med närliggande ämnen vid de egna lärosätena, t.ex.
matematisk statistik, är ej framträdande. Det finns dock exempel på denna
samverkan vid Lunds och Umeå universitet i form av gemensamma forskarutbildningskurser mellan statistik och matematisk statistik. Denna typ av intern
samverkan borde kunna utvecklas mera.
Statistik, ett jämställt ämne?

Fördelningen mellan män och kvinnor på grundutbildningen håller sig väl
inom spannet 40 till 60 procents fördelning. Andelen kvinnliga lärare och
andelen kvinnor som tar ut en licentiat eller doktorsexamen visar dock på
lägre siffror, cirka en fjärdedel kvinnor. Siffran grundar sig på den aktuella
lärarsituation som var vid tillfället för denna utvärdering och från de listor på
licentiat- och doktorsavhandlingar som samlats in. Det är angeläget att ämnet
undanröjer de hinder som finns för att skapa en jämn könsfördelning inom
dessa grupper.
Demografiämnet

En demografiutbildning i landet på högre nivå bedrivs enbart vid Sociologiska
institutionen vid Stockholm universitet. Demografiavdelningen vid institutionen har fram till nu haft en begränsad verksamhet, men med återbesättningen
av professuren i demografi samt med de kommande tre nya lektorerna ges nu
förutsättningar för en god utbildning.
Demografiämnet kan uppfattas som tvärvetenskapligt. Ämnet kan ha en inriktning med ett starkt kvantitativt innehåll med statistik eller ha en mjukare
inriktning mot t.ex. sociologi eller kulturgeografi. Att en demografiutbildning
på högre nivåer enbart ges vid ett lärosäte i landet medför att demograferna i
Stockholm kommer att prägla inriktningen på landets enda högre demografiutbildning. Med demografiavdelningens tillhörighet till den sociologiska institutionen blir inriktningen naturligt påverkad av detta ämnesområde.
Verksamhet av betydelse inom demografi förekommer även vid universiteten i Umeå och Lund. Det är av vikt att den lilla miljön av demografer i landet kan förstärkas genom att utveckla det nationella nätverket, men kanske
framför allt genom att utveckla goda internationella kontakter. Goda internationella kontakter finns bland demograferna i Stockholm. Detta förhållande
är positivt och bör ges fortsatta möjligheter att utvecklas vidare.
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Utvärderingens syfte, omfattning och
tillvägagångssätt
Syfte

Högskoleverket arbetar fr.o.m. 2001 med ett regeringsuppdrag som innebär
att samtliga utbildningar för generella examina och yrkesexamina skall utvärderas inom en sexårsperiod. De nationella utvärderingarna omfattar samtliga
lärosäten där respektive ämne eller yrkesexamen erbjuds.
Utvärderingarna har huvudsakligen tre syften:
• Att bidra till institutionens/motsvarande egen kvalitetsutveckling.
• Att granska om utbildningen svarar mot mål och bestämmelser i högskolelagen och högskoleförordningen.
• Att ge information till bland annat studenter inför valet av utbildning.
Omfattning

Denna utvärdering omfattar de utbildningar som kan leda till kandidat-, magister- eller doktorsexamen inom ämnena statistik och demografi. Totalt har
tio lärosäten utvärderats. Samtliga av dessa ger statistikutbildning, och ett av
dem även demografiutbildning.
Tillvägagångssätt

Bedömargruppen i denna utvärdering består av totalt tio personer, av vilka fem
är ämnessakkunniga, två är grundutbildningsstudenter samt en är forskarstuderande. Avnämaraspekten har fått en speciell bevakning genom invalet av en
bedömare från Statistiska centralbyrån. Följande bedömare ingår i gruppen:
Prof. em. Bengt Swensson, Örebro universitet, ordförande (ämnesområde
statistik)
Prof. Elja Arjas, Helsingfors universitet (ämnesområde statistik)
Prof. em. Sven Berg, Lunds universitet (ämnesområde statistik)
Studerande Susanne Brännström, Örebro universitet
Bitr. prof. Stig Danielsson, Linköpings universitet (ämnesområde statistik)
Studerande Andreas Gartzell, Linköpings universitet
Avdelningschef Ulf Jorner, Statistiska centralbyrån
Prof. Nico Keilman, Universitetet i Oslo (ämnesområde demografi)
Prof. Gunnar Rosenqvist, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (ämnesområde statistik)
Forskarstuderande Termeh Shafie, Umeå universitet
I Högskoleverkets projektgrupp har följande personer ingått: Britta Seeger och
Eric Lindesjöö (projektledare), båda från Högskoleverkets utvärderingsavdelning. Till Högskoleverkets projektgrupp har även Ulla Blomqvist, Umeå uni-
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versitet, knutits som projektstöd under denna utvärdering. Högskoleverket vill
rikta ett speciellt tack till Ulla Blomqvist för hennes arbete i denna grupp.
Bedömargruppen har varit indelad i två fasta grupper. Under hela utvärderingen har fem möten hållits med hela bedömargruppen. Utöver dessa möten
har extra möten hållits med ordföranden.
Inför platsbesöken har lärosätena i god tid uppmanats att utse representanter från ledning, lärare samt studenter från grund- och i förekommande fall
forskarutbildning. Gruppstorleken (lärare, studenter) begärdes att bestå av
minst fem och högst åtta personer. Lärosätena uppmanades även att se till att
studenterna själva skulle utse sina representanter samt att dessa var representativa för sin studentgrupp. Samtliga deltagande personer vid platsbesöken har
haft tillgång till självvärderingen i god tid före platsbesöket.
Lärosätesbeskrivningarna och bedömningarna bygger på innehållet i självvärderingarna samt på den information och de intryck bedömarna fått vid
platsbesöken. Bedömarna har även haft tillgång till ett urval examensarbeten
vid platsbesöken. Samtliga aspekter har vägts mot de referensramar bedömargruppen har upprättat för utbildningarna. Referensramarna utarbetades av
bedömargruppen under de två inledande mötena som föregick platsbesöken.
Rapporten är indelad i två delar, Högskoleverkets del samt bedömargruppens del. Den senare delen står den samlade bedömargruppen bakom, med
undantag för avsnittet Statistikämnets organisatoriska placering i ett internationellt perspektiv, som författats av Elja Arjas och Gunnar Rosenqvist samt
Demografiämnets utveckling i Sverige, som författats av Elizabeth Thomson
och Eva Bernhardt vid Stockholms universitet.

14

BEDÖMARGRUPPENS RAPPORT

Missiv
Till Högskoleverket
		
		

2006-03-06
Reg.nr 643-2413-04

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i
statistik och demografi vid svenska universitet och
högskolor
Högskoleverket initierade hösten 2005 en utvärdering av grund- och forskarutbildning i statistik och demografi vid svenska universitet och högskolor. För
bedömningen anlitades följande bedömargrupp:
Prof. Elja Arjas, Helsingfors universitet
Prof. em. Sven Berg, Lunds universitet
Studerande Susanne Brännström, Örebro universitet
Bitr. prof. Stig Danielsson, Linköpings universitet
Studerande Andreas Gartzell, Linköpings universitet
Avdelningschef Ulf Jorner, Statistiska centralbyrån
Prof. Nico Keilman, Universitetet i Oslo
Prof. Gunnar Rosenqvist, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Forskarstuderande Termeh Shafie, Umeå universitet
Ordförande i gruppen har varit prof. em. Bengt Swensson, Örebro universitet.
Utgångspunkten för utvärderingen har varit de kvalitetsaspekter som tillämpas vid Högskoleverkets nationella ämnes- och programutvärderingar. Institutionernas (motsvarande) självvärderingar och den information som framkommit vid platsbesöken har utgjort underlag för bedömningen.
Härmed överlämnas bedömargruppens yttrande till Högskoleverket.
För bedömargruppen
Bengt Swensson
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Statistik
Statistikämnets utveckling i Sverige
Statistik i den betydelse lekmannen kanske oftast lägger i begreppet – dvs.
enkla siffermässiga framställningar i tabellform som beskriver olika företeelser i tid och rum, som länders årliga befolkning uppdelad på ålder, kön och
region, arbetskraftens storlek och omfattningen av arbetslösheten m.m. – har
en lång historia, internationellt såväl som i Sverige. Genom 1686 års kyrkolag med dess föreskrifter om innehållet i kyrkbokföringen – bl.a. födda och
döda, in- och utflyttade – lades en god grund för Tabellverket, en från och
med 1749 systematiskt bokförd befolkningsstatistik, vilken administrerades av
Tabellkommissionen. Sverige är därigenom det enda land, vid sidan av Finland, som har en mer än 250 års sammanhängande befolkningsstatistik. År
1858 inrättades Statistiska centralbyrån (SCB), vars verksamhet inledningsvis
dominerades av befolkningsstatistik. Efter hand utvidgades verksamheten till
att också omfatta jordbruksstatistik, kommunal finansstatistik, sparbanksstatistik, fattigvårdsstatistik m.m.
I början av 1900-talet höjdes i riksdagen röster för inrättande av professurer i statistik, vilket ledde fram till en proposition om en professur i statistik
i Uppsala, som också bifölls. Uppsala universitet fick därigenom 1910 landets
första professor i statistik, befolkningsstatistikern Gustav Sundbärg, och förutsättningar gavs därmed för en mer professionell undervisning i statistik än
den som i viss utsträckning gavs inom den skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Lunds universitet – där undervisning i statistik bedrivits
tillsammans med statskunskap sedan 1889 – fick vänta på sin första professor
i statistik till 1926. De övriga lärosäten som ingår i föreliggande nationella utvärdering fick sin första professor enligt följande: Stockholms högskola 1938,
Göteborgs högskola 1959 (genom omvandling av den preceptur som funnits sedan 1951), Umeå universitet 1965, Handelshögskolan i Stockholm 1966, Örebro
universitet 1995 (eg. professor i statistik vid Uppsala universitet, men med 80
procent tjänstgöring i Örebro och stationeringsort där) och Linköpings universitet 1998. Dessutom är en av lärarna vid Högskolan Dalarna sedan år 2003
professor. (Karlstad universitet har ännu inte någon professor i statistik.)
Av visst intresse även i dag, som det skall visa sig längre fram i rapporten,
är två tidiga försök som gjordes att motarbeta rena professurer i statistik. I
samband med en proposition 1914 om inrättande av en professur i statistik
vid Lunds universitet förekom samma år två inlägg i Ekonomisk Tidskrift. I
det första argumenterar professorn i nationalekonomi med statistik vid Handelshögskolan i Stockholm, Eli F. Heckscher, för att om en ny professur skall
inrättas bör det vara i nationalekonomi och statistik. I ett bemötande me-
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nar professorn i nationalekonomi vid Lunds universitet ”att innehavare av
en professur med ”dubbel” benämning troligen blir tvungna att försumma
den ena delen, eller så leder det till ytlighet och dilettantism”. 1922 avstyrkte
kanslersämbetet efter utredning ett förslag (1921) av professorn i statistik (!)
vid Uppsala universitet om ändring av professur i statistik till professur i nationalekonomi med statistik.
Landets första professur i statistik, i Uppsala, motiverades framför allt av
behovet av bättre utbildade statistiktjänstemän samt andra tjänstemanna- och
yrkeskategorier. Till detta kom dessutom insikten om statistikdisciplinens
stora betydelse för andra vetenskaper, företrädesvis samhällsvetenskapliga,
men också naturvetenskapliga. Till landets andra professur, i Lund rekryterades Sven Wicksell, docent i matematisk statistik och elev till den matematiskt-statistiskt orienterade astronomiprofessorn Carl Charlier. Wicksell hade
ett vetenskapligt författarskap inom såväl statistikens allmänna teori som dess
tillämpning inom astronomi, biologi, försäkringsväsende, demografi och samhällsvetenskaper.
Motiveringar för professurer med inriktning mot teknik, naturvetenskap
och försäkringsmatematik förekom också tidigt, bland annat väcktes 1918 frågan om en professur i statistik med folkhushållslära vid Tekniska högskolan
i Stockholm. Någon sådan hann dock aldrig inrättas på grund av 1920-talets depression. Däremot skapades 1929 på initiativ av Svenska försäkringsföreningen en professur i försäkringsmatematik och matematisk statistik vid
Stockholms högskola. Dess första innehavare blev Harald Cramér, internationell förgrundsgestalt och Sveriges hittills främsta statistikernamn, så småningom också rektor för Stockholms högskola och universitetskansler. I dag
finns professurer i matematisk statistik vid framför allt de större lärosätena.
Flertalet av dessa professurer inrättades under 1960-talet.
Uppdelningen av statistikdisciplinen i de två ämnena statistik och matematisk statistik vid de högre lärosätena är en specifikt svensk organisatorisk
lösning, som kommer att beröras helt kort längre fram i denna utvärderingsrapport. Ämnet matematisk statistik utvärderades, inom ramen för matematikutbildningarna, av Högskoleverket år 2001.
Vid Wicksells tillträde hade avgörande steg tagits mot att etablera statistik
som självständig, vetenskaplig disciplin i den form vi ser i dag, framför allt
genom de engelska statistikerna Karl Pearsons och R. A. Fishers arbeten. Under 1930-talet lades sedan grunden för den klassiska statistiska inferensen, först
för hypotesprövning genom samarbete mellan Karl Pearsons son Egon Pearson
och Jerzy Neyman, därefter av Neyman genom teorin för konfidensintervall.
Statistikvetenskapen har därefter utvecklats starkt, vad gäller såväl djup som
. Hans Stenlund, ”Statistikämnet i Sverige – Ett bidrag till dess historia”, Statistisk Tidskrift
1981:2.
. Op. cit.
. För tidig svensk statistikhistoria, se Olle Sjöströms Svensk statistikhistoria – En undanskymd kritisk tradition från 2002.

20

bredd. Den har sin kärna i statistisk inferens och sannolikhetsteori, där den
senare, med rötter i 1600- och 1700-talet genom matematiker som Bernoulli,
DeMoivre, Bayes, Laplace och Huygens, fick sin stringenta axiomatiska grund
först 1933 genom ryssen A. N. Kolmogorov.
Statistikdisciplinens betydelse för i stort sett alla vetenskaper och tillämpningar som bygger på observationer av verkligheten ligger i att dessa observationer så gott som alltid är behäftade med större eller mindre systematiska
och slumpmässiga fel, vilket ger en osäkerhet som måste hanteras. Statistikvetenskapen tillhandahåller i dag dels utvecklade strategier för insamling av
både experimentella och icke-experimentella data avsedda att utnyttjas för att
beskriva och förklara olika samhälls- och naturförhållanden, dels statistiska
metoder för beskrivning och analys av sådana data samt för resultatpresentation. Den omfattande metodarsenal som nu står till buds har utvecklats, och
utvecklas fortfarande, i samspel med andra vetenskaper och kvalificerade til�lämpningar. Detta har haft till följd att speciella metoddomäner har etablerats,
bland andra: biometri och biostatistik (inkluderande demometri, epidemiometri och genetisk statistik) för studium inom biologi, medicin och samhällsvetenskaper, ekonometri vid studium av ekonomiska företeelser, kemometri
bl.a. för analys av stora datamängder inom kemi, psykometri vid användning
av psykologiska mätinstrument, och sociometri (inkluderande stokastisk grafteori) för studiet av sociala relationer.
Den snabba och omfattande utvecklingen inom dator- och informationsområdet från 1960-talet och framåt har haft genomgripande betydelse för statistikämnet och beskrevs av landets statistikprofessorer vid 2000-talets början
på följande sätt:
”… den snabba utvecklingen inom datorområdet (har) revolutionerat statistisk teori
och metodologi. Nya metoder som bara för några år sedan inte var tekniskt möjliga
att utnyttja i praktiska tillämpningar eller i vissa fall inte ens påtänkta utvecklas nu
i rask takt. De förbättrade möjligheterna till numeriska beräkningar gör att modellerna blir bättre och mer verklighetsnära, och de förbättrade möjligheterna till informationshantering innebär också att det i dag lagras nya stora datamängder vilka kan
analyseras med nyutvecklade metoder.
… utvecklingen inom dator- och informationsområdet har bidragit till att statistik
internationellt är ett livaktigt forskningsområde. Ständigt nya metoder introduceras.
De approximationer och förenklingar som tidigare var nödvändiga krävs inte längre.
Analyserna kan nu göras mer verklighetsnära. Slutsatserna blir därmed av högre rele. Den tyske teoretiske fysikern Max Born, nobelpristagare i fysik 1954, uttryckte sig på följande sätt: Redan vid de allra första stegen i vetenskaplig verksamhet uppträder begreppet
slump på grund av att ingen observation är absolut korrekt. Jag anser att slump är ett mer
grundläggande begrepp än kausalitet – anledningen är att i konkreta fall kan man bara avgöra om en orsak–verkan-relation gäller genom att applicera slumpens lagar.
. Skrivelse av den 14 november 2000 till Utbildningsdepartementet, Högskoleverket och ledningarna för landets universitet undertecknad av landets samtliga professorer i statistik för
att uppmärksamma ämnets otillräckliga resurstilldelning.
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vans. De nya möjligheterna att finna strukturer i stora datamängder och att visualisera
strukturerna med modern datorteknik har betydelse för att öka användarnas förståelse
för analysernas innebörd …
Såväl den statistiska teori- och metodutvecklingen som dess tillämpning är i dag starkt
datorberoende. Detta medför att inte bara undervisningen på grundutbildningsnivå
utan också forskarutbildningen och forskningen kräver mycket god tillgång till kraftfullt datorstöd och avancerad programvara av flera olika slag.”

Ovanstående utveckling har inte varit enbart positiv för statistikämnet och för
statistiktillämpningar inom andra discipliner. Billiga persondatorer tillsammans med en rik flora av såväl generell statistikprogramvara som statistikprogramvara skräddarsydd för specifika tillämpningar har medfört att många
lärare och forskare inom andra ämnen inte längre upplever sig ha något större
behov av statistikerstöd. Om dessa lärare och forskare utöver sin särskilda
ämneskompetens har goda grundläggande statistikkunskaper, är de i många
fall utan tvekan kapabla att genomföra relevanta och korrekta analyser på
egen hand. Dessvärre har statistikerna sett alltför många exempel på motsatsen, där användarna förlitat sig på alltför förenklade budskap i läroböcker av
icke-statistiker.

. ”Samtidigt vet vi att bristande statistiska kunskaper kan kompenseras med översikter, dataprogram (t ex SPSS) och handledning.” Citatet kommer från förordet till pedagogikprofessorn E. Befrings (1994) lärobok Forskningsmetodik och statistik, som fortfarande rekommenderas i vissa högskoleutbildningar.
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Sammanfattande slutsatser – statistik
Statistikämnets organisatoriska placering
Som nämnts i det historiska avsnittet är statistikdisciplinen i Sverige organiserad i två ämnen – i huvudsak med ämnet statistik inom samhällsvetenskapliga och ekonomiska fakulteter och med ämnet matematisk statistik inom
matematisk-naturvetenskapliga fakulteter och tekniska fakulteter/högskolor.
Eftersom de två ämnena har en gemensam vetenskaplig kärna, väcker detta
förhållande inte sällan förvåning hos statistiker från andra länder, där man
inom samma organisatoriska enhet har såväl teoretiska matematiska statistiker med renodlat matematiskt intresse inom sannolikhetsteori och teori för
stokastiska processer som statistiker med starkt intresse för statistisk inferens,
statistisk metodutveckling och statistiska tillämpningar. Ämnet matematisk
statistik kommer inte att beröras i nämnvärd utsträckning i denna rapport,
eftersom det utvärderades under 2001 som en del av utvärderingen av matematikutbildningarna i landet. För att få en uppfattning om ämnesgruppernas
bedömning av fördelar och nackdelar med uppdelningen genomförde bedömargruppen en snabbenkät till ämnesgrupperna i statistik. Svaren på enkäten
gav inte någon entydig övervikt åt något håll.
En mycket stor nackdel för statistikämnet när det gäller resurstilldelning är dess
fakultetstillhörighet. Statistik tillhör samhällsvetenskaplig fakultet, medan matematisk statistik tillhör naturvetenskaplig fakultet eller teknisk fakultet/högskola.
Detta innebär att statistik tilldelas betydligt mindre resurser än matematisk statistik.
Placeringen inom samhällsvetenskaplig fakultet ger förutsättningar för nära
kontakter med samhällsvetenskapliga discipliner och dessas metodproblem
av statistisk natur, förutsättningar som kan komma att förstärkas genom den
nya situation som det pågående arbetet med Bolognaprocessen kan förväntas
resultera i. Samtidigt är det viktigt att konstatera att statistikämnets generella karaktär gör det nödvändigt för ämnet att ha kontaktytor och samarbete
också med ämnen inom naturvetenskapliga, tekniska och medicinska fakulteter. Viktiga skäl för detta är att ämnet behöver kunna ta till vara de potentiella korsbefruktningseffekter som kan uppstå vid statistisk metodtillämpning
inom till synes vitt skilda fält, i ett tidigt skede behöver kunna fånga upp forskning och utveckling som har avgörande betydelse för statistikdisciplinens egen
utveckling, men också för att kunna erbjuda statistiskt stöd då sådant inte kan
erhållas från annat håll. Bedömargruppen vill särskilt peka på vikten av samverkan med matematisk statistik, men också med datalogi och den utveckling
som där sker inom bl.a. data mining och neurala nätverk.
Enligt bedömargruppen för ämnet statistik hade en gemensam utvärdering
av ämnena statistik och matematisk statistik varit av intresse för att närmare
kartlägga statistikdisciplinens ställning i Sverige. Bedömargruppen rekom-
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menderar därför Högskoleverket att göra en sådan gemensam utvärdering i
nästa utvärderingsomgång.
I ett kompletterande avsnitt redovisas ett internationellt perspektiv på ämnets organisatoriska placering av professorerna Elja Arjas, Helsingfors universitet, och Gunnar Rosenqvist, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. I detta
avsnitt redovisas också ytterligare resultat av snabbenkäten. Se Statistikämnets
organisatoriska placering i ett internationellt perspektiv.
Översiktlig bakgrundsinformation
Statistical thinking will one day be as necessary
for efficient citizenship as the ability to read and write.
H. G. Wells, brittisk science fiction-författare, 1895

I dag används resultat från statistiska undersökningar bl.a. som underlag för
politiska, affärsmässiga och vetenskapliga beslut, och många resultat presenteras också så gott som dagligen i massmedierna. Planering inför datainsamling, genomförande av denna och därpå följande datasammanställning, analys
och formulering av slutsatser kräver mycket goda kunskaper i statistik. För att
hjälpligt kunna tolka resultaten och slutsatserna krävs elementära kunskaper i
statistisk teori och metodik – för att kunna göra detta med kritiska ögon krävs
djupare kunskaper.
Kunskapsinnehållet i många ämnen vid universitetens och högskolornas
humanistiskt/samhällsvetenskapliga, medicinska, naturvetenskapliga och tekniska vetenskapsområden bygger ofta på resultat från undersökningar baserade på mer eller mindre felbemängda kvantitativa data som för sin tolkning
kräver statistiska kunskaper. Eftersom gymnasiestudier sällan ger mer än en,
i bästa fall, rudimentär introduktion till statistiskt tänkande, obligatorieläggs,
eller rekommenderas, inom många högskoleprogram elementära/grundläggande studier i statistik (5–20 poäng), vilket i sin tur innebär att ett mycket
stort antal studenter varje år följer någon statistikkurs.
Statistikkurser ges vid många universitets- och högskoleinstitutioner. Flertalet kurser ges av statistiker knutna till antingen ämnet statistik eller ämnet
matematisk statistik. I figur 1 visas antalet personer i grundutbildning för vilka
minst 1 poäng inrapporterats till Ladoksystemet läsåren 1993/1994–2003/2004,
dels i ämnet statistik, dels i ämnet matematisk statistik vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet (dvs. exklusive tekniska utbildningar, som också har
många statistikstuderande på olika nivåer).

. Dataunderlaget till figurerna 1–5 har tagits fram vid SCB:s avdelning för arbetsmarknadsoch utbildningsstatistik, enheten för högskolestatistik.
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Figur 1. Antal studenter i grundutbildning för vilka minst 1 poäng inrapporterats till Ladok läsåren1993/94–2003/04 i ämnena statistik och matematisk statistik.

(Föreliggande utvärdering av Högskoleverket gäller ämnet statistik, och i
fortsättningen behandlas, med ett undantag, situationen för och inom detta
ämne.)
Även om ett mycket stort antal studenter följer någon kurs i statistik, får
flertalet nöja sig med en kortare kurs om högst 10 poäng. Om vi först ser på
de studenter som klarat mellan 1 och 20 poäng på A-nivå, får vi diagrammet
i figur 2. (I detta och följande diagram har en relativt liten kategori, ”ej inplaceringsbar”, uteslutits ur redovisningen.)
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Figur 2. Antalet statistikstuderande på A-nivå för vilka 1–10 poäng eller 11–20 poäng inrapporterats
till Ladok läsåren 1993/94–2003/04

Detta innebär att det stora flertalet statistikstudenter (1–10 poäng) bara kan
räkna med att kunna tillägna sig mycket elementära kunskaper i statistisk teori
och metodik, kunskaper som ger en bräcklig grund för att kunna tolka och att
mera kritiskt kunna granska resultat och slutsatser från statistiska undersök-
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ningar. Det tusental studenter som varje läsår kommer upp i mellan 10 och
20 poäng har en något bättre grund, som dock inte räcker för mer substantiell
kritisk granskning av statistiska undersökningar och resultat från dessa.
Om vi slutligen ser på de studenter som följer kurser på B-nivå (21–40 poäng), C-nivå (41–60 poäng) och D-nivå (61–80 poäng), framgår av figur 3 att
antalet som klarat någon poäng på dessa nivåer i sin tur är väsentligt lägre:
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Figur 3. Antalet statistikstuderande på nivåerna B–C för vilka minst 1 poäng inrapporterats på respektive nivå till Ladok under läsåren1993/94–2003/04.

Eftersom antagning till forskarstudier i statistik bl.a. kräver minst 60 poäng
i statistik, blir rekryteringsbasen tunn, särskilt som arbetsmarknaden för studenter med examen som innehåller minst 60 poäng i statistik är gynnsam.
Detta i kombination med att ämnet haft svårt att få externa medel för större
forskningsprojekt har inneburit att produktionen av licentiater och doktorer
är blygsam (trots god efterfrågan), se figur 4:
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Figur 4. Antalet licentiatexamina och doktorsexamina i statistik som inrapporterats till Ladok under
läsåren 1993/94–2003/04. Endast högsta examen under ett läsår är medräknad.
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att medan antalet studenter som
klarat av de mest elementära kurserna i statistik (1–10 poäng på A-nivå) ökat
väsentligt under perioden 1993/94–2003/04, så har antalet studenter på övriga
nivåer i stort sett varit oförändrat.
ANM. Antalet examina på forskarutbildningsnivå är relativt litet också i
ämnet matematisk statistik. Det är dock större än för statistikämnet, vilket
framgår av diagrammet i figur 5, som också visar en viss positiv trend:
15
12
9
6
3
0
93/94

96/97
Lic-examen

99/00

02/03

Dr-examen

Figur 5. Antalet licentiatexamina och doktorsexamina i matematisk statistik som inrapporterats till
Ladok under läsåren 1993/94–2003/04. Endast högsta examen under ett läsår är medräknad.

Ovanstående ger översiktlig bakgrundsinformation om den situation ämnesgrupperna i statistik har att hantera. Den behöver kompletteras med ytterligare några fakta.
• En stor andel av de studenter som börjar studier på någon statistikkurs
har svaga matematikförkunskaper, de har ofta mycket begränsad träning
i att hantera siffror och siffermaterial och, slutligen, många gånger dåligt
uppövad förmåga till abstrakt analytiskt tänkande. Detta innebär att studenterna har stort behov av övning i problemlösning och av färdighetsträning under kompetent lärarledning.
• Statistikämnet har drabbats hårt av nedskärningar, särskilt kännbart i
samband med 1977 års högskolereform och 1993 års resursfördelningssystem, då tilldelningen kraftigt skars ned genom att ämnet inte längre
klassificerades som semilaborativt. Dessutom har allmänna urholkningar
ytterligare försämrat ämnets möjligheter att ge ett fullgott stöd till studenter med i många fall allt sämre matematiska förkunskaper – antalet
undervisningstimmar har i det närmaste halverats på grundnivå.
Utbildningsdepartementet, Högskoleverket och ledningarna för landets universitet uppmärksammades, verkningslöst skulle det visa sig, på situationens
allvar i en skrivelse av den 14 november 2000, undertecknad av landets samt-
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liga professorer i statistik. Innehållet i skrivelsen har fortfarande full aktualitet.
Utvärderade lärosäten

Med undantag för Handelshögskolan i Stockholm (HHS), som är en enskild
utbildningsanordnare, är de lärosäten som här utvärderas statliga: universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala, Karlstad och
Örebro (där de två senare fick universitetsstatus först 1999) samt Högskolan
Dalarna. Av dessa senare lärosäten bedriver alla utom Göteborgs universitet,
Karlstads universitet och Högskolan Dalarna utbildning på samtliga nivåer.
I Göteborg tycks för närvarande forskarutbildningen vara satt i karantän,
medan Karlstad endast har examensrättighet för kandidatexamen, en rättighet
som hittills inte utnyttjats. Högskolan Dalarna har endast examensrättighet
för magisterexamen, vilken utnyttjas genom ett Advanced Program in Statistics omfattande 40 poäng, men bedriver annars ingen utbildning utöver tre
elementära 5-poängskurser på grundkursnivå. I den fortsatta framställningen
behandlas framför allt, om inget annat explicit sägs, de statliga lärosätena,
medan HHS tas upp separat under forskarutbildningsrubriken (det är endast
dess forskarutbildning som utvärderas).
De statistikutbildningar som här bedöms uppvisar utomordentligt stor
variation i flera dimensioner av betydelse för studenter i grundutbildning och
för forskarstuderande. Det gäller bland annat
• organisatorisk placering inom respektive lärosäte (från relativt underordnade enheter i flerämnesinstitutioner till självständiga institutioner),
• spännvidd i utbildningsnivåer (från kandidatexamensnivå till fullt utbyggd forskarutbildningsnivå),
• lärargruppernas kompetens (från lärargrupper med stort adjunktsinslag
eller utan någon docentkompetent lärare till lärargrupper med flera professorer),
• omvärldskontakter (från ämnesgrupp utan nämnvärda omvärldskontakter
till ämnesgrupper med etablerade kontakter och avtal med organisationer
utanför högskolevärlden), och
• ämnesgruppernas hantering av kursvärderingar
Den dimension som uppvisar minst variation är lärargruppernas pedagogiska
engagemang, som genomgående tycks vara mycket starkt.
Den stora variationen till trots, uppfyller samtliga utbildningar kraven enligt
högskoleförordningen och bedömargruppens referensram för de examina för vilka
lärosätena fått examensrätt.
Trots detta konstaterande har statistikutbildningarna betydande problem
och svagheter, vilka utgör allvarliga hot mot ämnets framtida möjligheter att
uppfylla rimliga kvalitetskrav.
. Demografiutbildningen vid Stockholms universitet behandlas separat.
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Organisatorisk placering vid de bedömda lärosätena

Vid tre av de nio statliga lärosätena bildar statistik självständiga institutioner
med egen prefekt och styrelse: Stockholm (samhällsvetenskapliga fakulteten),
Umeå (samhällsvetenskapliga fakulteten) och Lund (Ekonomihögskolan). Vid
övriga sex ingår statistikämnet i större institutioner och har därmed reducerad
självständighet: Dalarna (ekonomi och samhälle), Göteborg (nationalekonomi
med statistik), Karlstad (institutionen för informationsteknologi tillsammans
med datavetenskap, informatik och elektroteknik), Linköping (matematiska
institutionen tillsammans med matematik, optimeringslära, beräkningsvetenskap och matematisk statistik, där enbart statistik tillhör filosofisk fakultet),
Uppsala (institutionen för informationsvetenskap tillsammans med data- och
systemvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt människa–dator-interaktion) och Örebro (institutionen för ekonomi, statistik och informatik).
De två mest självständiga ämnesgrupperna – utan organisatorisk koppling
till andra ämnen – finns vid Stockholms och Umeå universitet, den minst
självständiga vid Göteborgs universitet, där ämnet redan i institutionsnamnet
fått en biroll: nationalekonomi med statistik, inte och statistik (jämför ovan!).
För övriga lärosäten dominerar anknytningar till ekonomutbildningarna, från
vilka också merparten av de statistikstuderande på grundutbildningsnivå rekryteras. (Denna rekrytering gäller även för Stockholm och Umeå.)
Grundutbildningen
Undervisningens omfattning

Antalet undervisningstimmar, jämfört med 1970-talets första hälft, har i stort
sett halverats, framför allt på grund av den kraftigt minskade resurstilldelningen 1977 och 1993, men också på grund av den successiva urholkningen av
anslagen till den grundläggande utbildningen. Antalet undervisningstimmar
per vecka ligger numera på A-nivå runt 7–8 timmar, av vilka flertalet utnyttjas
för storföreläsningar, vid de flesta lärosätena (Lund undantaget) något lägre
på B-nivå och 4–5 timmar på C–D-nivåerna.
Eftersom statistik i stor utsträckning är ett färdighetsämne behöver studenterna övning i problemlösning och användning av statistisk programvara
under kunnig lärarledning. Då detta endast kan erbjudas i mycket blygsam
omfattning upplever många studenter ämnet som svårt. Detta gäller speciellt
den ökande andelen studenter med bristfälliga matematikförkunskaper.
Lärarna och deras arbetssituation

För att tillfredsställa undervisningsbehoven på grundutbildningsnivå – framför allt på A-nivån och för kortare servicekurser åt andra ämnen – i samband
med den kraftigt ökande studenttillströmningen till högre utbildning under
andra halvan av 1960-talet och första halvan av 1970-talet inrättades ett flertal adjunktstjänster. Till dessa rekryterades yngre, icke disputerade statistiker.
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Som en konsekvens av detta har adjunkterna kommit att utgöra en betydande
del av lärarkåren i statistik: av tillsvidareanställda adjunkter och lektorer vårterminen 2005 (exkl. Dalarna) utgjorde adjunkterna nästan hälften (räknat
på helårsbasis). Dessa adjunkter har utvecklat ett starkt pedagogiskt engagemang och ofta stor pedagogisk skicklighet, och de har tagit ett stort ansvar för
de grundläggande kurserna. Deras utrymme för egen kompetensutveckling i
ämnet har varit mycket begränsat p.g.a. en tung undervisningsbörda, speciellt
efter de tidigare nämnda systemförändringarna 1977 och 1993, då ämnet miste
sin semilaborativa status och tillhörande resurstilldelning.
Också lektorerna har utnyttjats hårt i undervisningen, vilket lämnat mycket
litet utrymme i tjänsten för egen utveckling, speciellt i form av egen forskning.
Särskilt de yngre lektorerna gav vid platsbesöken uttryck för frustration över
det begränsade forskningsutrymmet i tjänsten.
Statistiklärarna ses ofta som en fri resurs av såväl studenter som många lärare i andra ämnen, och det är inte ovanligt att statistiklärarna trots sin redan
ansträngda arbetssituation utan ersättning fungerar som rådgivare åt andra
ämnens studenter under dessas examensarbeten.
Lärarnas ogynnsamma arbetssituation har i flera fall lett till sjukskrivningar, också långvariga sådana.
Rekrytering av studenter

Som framgått har statistik i hög grad kommit att bli ett serviceämne, framför
allt åt ekonomprogrammen, men också i viss utsträckning åt andra program,
bl.a. pol. mag.-programmen. Om man begränsar sig till antalet helårsstuderande (HÅS, medelvärdet för de två åren) för de sju universitet som bedriver
reguljär undervisning på samtliga nivåer 1–80 poäng, får man följande kvoter
(i procent) mellan totala antalet HÅS på nivåerna över 20 poäng (21–40, 41–60
och 61–80) och totala antalet HÅS på nivån 1–20:
21-40
Kvot 01-20
= 12 , 5 %

41-60
Kvot 01-20
= 5,3 %

61-80
Kvot 01-20
= 2,9 %
.

Statistiklärarna bidrar genom sin undervisning av ett mycket stort antal studenter verksamt till en betydelsefull höjning av kunskapsnivån i riket då det
gäller förmågan att handskas med enklare datamaterial och föra enklare statistiska resonemang genom någon introduktionskurs omfattande 5–10 poäng.
Däremot får de bara tillfälle att ge en mycket liten andel studenter vidareutbildning i ämnet. Det är enligt bedömargruppens mening utomordentligt
viktigt att finna åtgärder som ökar detta senare antal, eftersom universitet och
högskolor annars inte kommer att kunna förse samhälle och näringsliv med
tillräcklig statistisk kompetens vare sig på mellannivå eller på mera kvalificerad
nivå. I förlängningen skulle detta kunna leda till försämrad global konkurrenskraft i en alltmer internationaliserad värld p.g.a. svårigheter att få fram
tillförlitliga informationsunderlag för rationella beslut inom näringsliv, offent-
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Personalsituationen har dock varit ansträngd med långtidssjukskrivningar och
oförmåga att besätta ledigförklarade lektorat. Huvuddelen av lärarkåren består
för närvarande av vikarierande adjunkter. Ingen forskning bedrivs av lärarna.
Den undervisning som ges på de högre nivåerna är sporadisk. De kandidatuppsatser som avdelningen har varit involverade i har ej haft statistik som huvudämne
och därmed ej examinerats vid den egna institutionen. En samverkan med det
omgivande samhället saknas såväl som en samverkan med andra lärosäten. Vid
Karlstads universitet finns ej heller ämnet matematisk statistik representerat. Sammantaget gör detta att statistikämnet är svagt utvecklat vid universitet. Det är
därför mycket angeläget för avdelningen men också för universitetet i dess helhet,
att de utlysta lektoraten blir besatta med meriterade lärare som även kan få till
stånd en forskningsverksamhet vid avdelningen. Kontakter måste även byggas upp
med andra lärosäten och näringsliv i regionen för att bryta isoleringen.
Bedömargruppen ger följande rekommendationer:
• Det är avgörande för avdelningens verksamhet att snarast kunna besätta de
vakanta lektoraten för att kunna bygga upp en verksamhet med utvidgat
kursutbud och egen forskning vid avdelningen. Detta är viktiga förutsättningar för att kunna stärka forskningsanknytningen av grundutbildningen.
• Lärarna bör beredas möjlighet att utnyttja den avtalsenliga rätten till kompetensutveckling.
• Systemet för kursvärderingar bör genomföras på ett mer systematiskt sätt med
återkoppling av resultaten till studenterna.
• Kontakter måste skapas med andra institutioner såväl som med näringsliv och
samhälle, för att bryta den isolering avdelningen har i dag.
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Linköpings universitet – statistik
Föreliggande utvärdering avser utbildningen till kandidat-, magister- och
doktorsexamen i statistik.
Basfakta
Summan av tillsvidareanställda lärare på helårsbas vid lärosätet, forskarass./forskare samt tjänstefördelning inom grundutbildning i statistik (GU) och forskarutbildning/forskning i statistik (FU + Fo) vt
2005
Lärare
Adjunkter

Lektorer
(därav doc.)

Professorer

Forskarass./
forskare

GU

FU + Fo

3

2,8 (1,8)

1

1

2,9

3,9

Antal helårsstudenter på olika utbildningsnivåer
HÅS (medelvärde från 2003 och 2004)
1–20

21–40

41–60

61–80

140

8

9

10

Antal forskarstuderande med minst 50 % aktivitet, vt 2005
Kvinnor

Män

1

4

Antal kandidat- och magisteruppsatser
Kandidat- och magisteruppsatser
(antal examinerade studenter)
2003

2004

Kandidat

Magister

Kandidat

Magister

–

15

–

16

Antal licentiat- och doktorsexamina
2003

2004

lic.

dr.

lic.

dr.

0

2

1

0

Självvärderingsarbetet

Arbetet med självvärderingen har sedan starten genomförts och förankrats på
alla nivåer med en huvudansvarig för helheten och processen. Underlag har
presenterats successivt vid de ämnesrådsmöten som ägt rum kontinuerligt. De
studerande och doktoranderna har haft insyn i arbetet under hela processen
och getts möjlighet att avge synpunkter. Framtagandet av självvärderingen har
på ett bra sätt använts i arbetet för att vidareutveckla den egna utbildningen.
Organisatorisk placering

Statistikämnet ingår i den matematiska institutionen tillsammans med fyra
andra ämnesområden: matematik, optimeringslära, beräkningsvetenskap och
matematisk statistik. Av dessa är det är enbart statistikämnet som tillhör filosofisk fakultet.
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Grundutbildning och undervisning
Ämnesinnehåll och kurslitteratur

Linköpings universitet har en sammanhållen programutbildning i statistik
med programmet statistik och dataanalys (SDP), tidigare benämnt statistikprogrammet (SP). Utbildningen är tre- eller fyraårig och kan avslutas med
en magisterexamen med ett 20-poängs examensarbete. Genom programutbildningen finns ett årligt kursutbud på alla nivåer. De studerande som läser
fristående kurser på grundnivå utanför programmet och vill fortsätta i ämnet
statistik hänvisas till SDP-programmet.
Statistikämnet i Linköping, och framför allt SDP-programmet, har en stark
profilering mot tillämpningar och kritisk analys av insamlade data. För mindre omfattande kurser tillgodoses tillämpningsaspekten genom projektinslag.
Ämnet har en stark profilering mot tvärvetenskap.
Ett flertal programvaror används i undervisningen, bl.a. Minitab och SAS.
Användningen av SAS är dock relativt begränsad, och studenterna efterlyser
en större användning av denna programvara.
Kurslitteraturen uppfyller bedömargruppens krav på relevant ämnesinnehåll och aktualitet.
Pedagogik

En stor del av undervisningen bedrivs i mer traditionella former med föreläsningar, lektionsövningar och laborationer. På nybörjarnivå förekommer
också inslag av räknestugor, främst för att ge stöd till de studerande som har
svaga förkunskaper i matematik.
Ambitioner finns och försök pågår för att förändra och förnya pedagogiken.
Ökad datoranvändning, fler projektinslag och ökat utrymme för de studerandes egen inlärning är några utvecklingsområden. Veckobrev till de studerande
med anvisningar om kommande veckas aktiviteter och mål är en metod som
prövas i syfte att stödja de studerandes självinlärning. Det är i första hand studerande på nybörjarnivå som fått pröva denna modell.
Examinationsformerna varierar, och även här prövas olika alternativ. Skriftliga salstentamina, hemtentamina och datorbaserade tentamensuppgifter är
några exempel på olika former av examination som används.
SDP-programmet ges i form av parallella kurser, dvs. de studerande läser
två kurser samtidigt. Härigenom erbjuds en mjukare start på matematiken,
som av många upplevs som svår. Programmet har ett innehåll och en uppläggning som innebär en tydlig ämnesmässig progression för programmet i
dess helhet.
De senaste årens besparingar har negativt påverkat statistikämnets möjligheter att erbjuda undervisning i den omfattning som anses nödvändig av både
lärare och studenter. Med kraftigt sänkta resurser har undervisningen minskat, något som bl.a. gått ut över lärarledda räkneövningar. Från studenthåll
efterlyses fler sådana.
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En pedagogisk utveckling sker av utbildningen, men ett organiserat forum
för dessa diskussioner saknas.
Forskningsanknytning av grundutbildningen

Forskningsanknytningen inom ämnet statistik realiseras på olika sätt. Det
finns en stark koppling mellan grundutbildningen och forskarutbildningen,
som vidmaktshålls genom att alla lärare också deltar i forskningsprojekt, är
handledare inom forskarutbildningen eller deltar i kvalificerade konsultuppdrag. De uppsatser och projektarbeten som görs på olika nivåer och det magisterarbete som görs inom ramen för programutbildningen med externa uppdragsgivare är exempel på viktiga inslag där vetenskaplig metod får tillämpas.
Sammantaget ger detta goda förutsättningar för en fungerande forskningsanknytning.
Examensarbetet

De examensarbeten som fullgörs återfinns huvudsakligen inom SDP-utbildningen. Examensarbetet genomförs som en helfartskurs under en hel termin.
Den inleds med metodseminarier och avslutas med slutseminarium och opposition. Alla arbeten skall utgå från ett existerande problem i omvärlden, och
de studerande tar själva kontakt med en extern uppdragsgivare. Huvuddelen
av de studerande blir klara i tid med sina arbeten och bortfallet på den avslutande terminen är i stort sett obefintligt.
Kursvärderingar

Kursvärderingar genomförs på varje kurs, och återkopplingen av resultaten
görs normalt nästa gång kursen ges. Nya studerande skall delges informationen vid kursstart. Kursvärderingsresultaten sammanställs av programansvarig
och diskuteras i ett möte med lärare och studenter.
Lärare i grundutbildningen

I stort sett varje lärare har direktkontakt med forskning eller kvalificerad statistisk rådgivning inom ramen för sin tjänst, en konstruktion som möjliggör
en kontinuerlig kompetensutveckling. Avdelningen visar på ett engagemang
för pedagogiska frågor, och engagemanget i förändrings- och förnyelsearbetet är tydligt. Lärargruppen deltar i möten som hålls varje måndag och som
utgör en viktig mötesplats. Institutionen står dock inför en betydande generationsväxling. En majoritet av lärargruppen avgår med ålderspension inom
de närmaste åren.
Utvecklingssamtal genomförs en gång per år.
Bedömargruppen vill understryka behovet av insatser för att klara den generationsväxling som snart är aktuell.
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Studenter
Rekrytering av studerande

Linköpings universitet har huvuddelen av sin grundutbildning organiserad i
program, och fokus i rekryteringsarbetet ligger på programutbildningarna.
Det program som är mest betydelsefullt för statistikämnet är helt naturligt
SDP-programmet. De studerande som fortsätter till fördjupningsnivån utgörs
därmed huvudsakligen av programstudenterna. Majoriteten av studerande,
liksom vid övriga lärosäten, återfinns dock bland dem som läser andra program
med inslag av statistik eller fristående kurser i statistik.
Söktrycket till SDP-programmet har varit svagt under senare år, och förändringar av programmet har gjorts. Antalet nybörjare hösten 2005 var extremt
lågt, 14 studerande på total 30 platser, men programmet kunde trots detta erbjudas med stöd av extra pengar från fakulteten. Bortfallet på programmet är
alltjämt stort, trots att det lagts om för att ge en mjukare start än tidigare.
Studerande på programmet deltar också i rekryteringsarbetet genom att åka
till sina ”hemgymnasier” som ambassadörer.
Flera förslag och idéer finns om hur utvecklingen skall kunna vändas för
att öka tillströmningen av studerande. Fortbildning av gymnasielärare i t.ex.
enkätteknik är ett förslag, ett basår med kvantitativ inriktning ett annat.
Studentinflytande

För SDP-programmet finns ett programråd där de studerande är företrädda
med en representant från varje årskull. I övrigt är kontakterna med de studerande huvudsakligen av informell art.
Forskarutbildningen

För att bli antagen till forskarutbildning krävs förutom behörighet i ämnet
också minst 20 poäng i matematik och minst 5 poäng i vardera programmering och databashantering.
Forskarutbildningen har en inriktning mot tillämpningar i tvärvetenskapliga miljöer inom de två profilerna trafik och miljö. Forskningen bedrivs oftast
vid statistikens gränsyta mot andra vetenskaper.
Det fakultetsanslag som disponeras är mycket begränsat och täcker en professur och 1,5 doktorandanställningar. Den huvudsakliga delen av forskarutbildningen finansieras därmed med externa medel och bidrag. Bedömargruppens reflektion är att man har gjort en imponerande insats från statistikämnet
för att erhålla externa medel för det stora antalet olika forskningsprojekt.
Rekrytering av forskarstuderande

Söktrycket till forskarutbildningen är gott. Vid den senaste utannonseringen
sökte 21 studerande till en doktorandanställning. Rekryteringen sker internationellt, och flera av doktoranderna i gruppen vid Linköpings universitet är
utländska medborgare.
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Handledning

Varje forskarstuderande har en individuell studieplan som följs upp en gång
per år i samband med att uppföljningssamtal görs. Varje doktorand har en
huvudhandledare från det egna ämnet och en biträdande handledare från
institutionen.
Kurser samt forskarutbildningsmiljö

Linköpings universitet har varit en viktig pådrivare till det nationella nätverket GRAPES, som avser samarbete inom forskarutbildningen vid ett antal
universitet. Genom detta nätverk får doktoranderna möjligheter att träffa sina
kollegor runt om i landet och tillgång till ett större utbud av kurser.
Forskargrupperna arbetar relativt enskilt i grupper om en doktorand och
en handledare. Detta kan vara ett resultat av den höga graden av avgränsade
externfinansierade projekt. En effekt av detta är att doktoranderna inom statistikämnet inte riktigt upplever sig själva som en grupp. Med den relativt
stora gruppen av forskarstuderande ämnet har borde avdelningen kunna dra
större nytta av denna gemensamma forskarutbildningsmiljö, vilket bl.a. kan
underlätta anpassningen för de utländska doktoranderna till studiemiljön vid
universitetet.
Bedömargruppen konstaterar att den höga andelen externa medel, tillsammans
med att flera handledare närmar sig pensionering, sammantaget leder till en sårbar situation för forskarutbildningen. Ämnet borde i högre grad kunna dra nytta
av den gemensamma forskningsmiljön.
Omvärldskontakter/nationell och internationell samverkan

Avdelningen för statistik vid Linköpings universitet har en bred kontaktyta
utåt mot externa bidragsgivare och olika myndigheter. Verksamheten har kunnat stärkas successivt tack vare den tydliga profil man valt mot tillämpning
och tvärvetenskap. I framtiden borde det vara möjligt att pröva en lösning
med samfinansiering, t.ex. av professurer, med externa intressenter så att antalet anställningar kan utökas.
Genom den specialisering som gjorts mot bl.a. miljöstatistik och trafikområdet har också starka internationella nätverk etablerats.
En internationell utbytesverksamhet finns inom grundutbildningen och
har utnyttjats av egna studenter. Utbytet har dock inte varit omfattande och
bör kunna öka. Kurser ges även inom grundutbildningen på engelska, om än
i begränsad omfattning.
Den stora andelen externa medel skapar en sårbarhet. Ämnet bör finna former
för att minska denna. Inrättande av anställningar som samfinansieras kan vara
ett sätt.
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Bedömning och sammanfattande slutsats med
rekommendationer
Bedömning:

Den utvärderade utbildningen uppfyller examenskraven för kandidat-, magister- och doktorsexamen enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Sammanfattande slutsats med rekommendationer:

Linköpings universitet har gjort en förtjänstfull satsning på att ge ett sammanhållet statistikerprogram som fram till nu rekryterat en full årskull studenter varje år.
Att rekryteringen nu gått ned drastiskt, vilket kan äventyra programmets överlevnad, är givetvis till nackdel för ämnet. Svenska studenter och arbetsgivare skulle
härmed gå miste om den för Linköping unika statistikerutbildningen. Ett intensifierat rekryteringsarbete till programmet bör därför ges en mycket hög prioritet
även på fakultetsnivå. Ämnet står även inför ett generationsskifte av personalen,
vilket även kan påverka utbildningens framtid.
Införandet av det s.k. veckobrevet är ett bra exempel på hur ämnet försöker att
underlätta studenternas självinlärning. Ett väl fungerande system finns även för
kursvärdering, där resultaten av kursvärderingarna återkopplas både till den pågående studentgruppen och till den nya studentgruppen efterföljande år. Vidare
genomförs examensarbeten med utgångspunkt från realistiska problem i samarbete
med arbetsgivare. Linköping har även varit mycket framgångsrikt i arbetet med
att rekrytera externa forskningsmedel, och närheten till forskningen ger goda förutsättningar för en forskningsanknuten grundutbildning.
Bedömargruppen ger följande rekommendation:
• Ökade ansträngningar bör göras från både institutionen och fakulteten för
att öka rekryteringen till statistikerprogrammet för att därmed säkra dess
överlevnad.
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Lunds universitet – statistik
Föreliggande utvärdering avser utbildningen till kandidat-, magister- och doktorsexamen i statistik.
Basfakta
Summan av tillsvidareanställda lärare på helårsbas vid lärosätet, forskarass./forskare samt tjänstefördelning inom grundutbildning i statistik (GU) och forskarutbildning/forskning i statistik (FU + Fo) vt
2005
Lärare
Adjunkter

Lektorer
(därav doc.)

Professorer

Forskarass./
forskare

GU

FU + Fo

4,2

1 (1)

2

0

3,6

2,1

Antal helårsstudenter på olika utbildningsnivåer
HÅS (medelvärde från 2003 och 2004)
1–20

21–40

41–60

61–80

261

25

8

3

Antal forskarstuderande med minst 50 % aktivitet, vt 2005
Kvinnor

Män

1

5

Antal kandidat- och magisteruppsatser
Kandidat- och magisteruppsatser
(antal examinerade studenter)
2003

2004

Kandidat

Magister

Kandidat

Magister

6

7

6

4

Antal licentiat- och doktorsexamina
2003

2004

lic.

dr.

lic.

dr.

0

1

0

0

Självvärderingsarbetet

Självvärderingen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av lednings- och
lärarrepresentanter samt av student- och doktorandrepresentanter. Studievägledare och övrig personal har bidragit med delar och lämnat synpunkter.
Organisatorisk placering

Statistiska institutionen är en av sex institutioner vid Ekonomihögskolan,
Lunds universitet, och den har tillhört Ekonomihögskolan sedan den bildade
ett eget område 2004. De övriga institutionerna inom Ekonomihögskolan representerar ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, informatik, handelsrätt och ekonomisk historia.
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Grundutbildning och undervisning
Ämnesinnehåll och kurslitteratur

Kurser i statistik ges på alla nivåer upp till och med D. De första 10 poängen
i statistik ingår som ett obligatoriskt moment i ekonomprogrammet. De obligatoriska kurserna på A-nivå 1–10 poäng samt kurserna på 11–20 poäng ges
varje termin. Kurser på högre nivåer ges i block om 20 poäng, innehållande
delkurser om 5 poäng. Dessa delkurser kan även läsas separat. Kurser på Bnivå ges varje termin, och kurser på C- och D-nivå ges en gång per år. De
statistikprogram som används är SAS, SPSS, Minitab, och MATLAB.
Institutionen ger ett antal skräddarsydda statistikkurser i flera andra utbildningar.
De två inledande 10-poängskurserna är uppskattade av studenterna. Deras
uppfattning, såväl som lärarnas, är dock att det blir ett stort hopp i svårighetsnivå till B-nivån.
Kurslitteraturen uppfyller huvudsakligen bedömargruppens krav på relevant
innehåll och aktualitet. En del av litteraturen på C- och D-nivå är dock föråldrad, vilket delvis beror på att ett antal av de delkurser som anges i kursplanerna
inte har getts på flera år. De kurser som inte ges bör tas bort från kursplanerna för
att inte ge en felaktig bild av kursutbudet. Vidare ifrågasätter bedömargruppen
lämpligheten av att på samhällsvetenskaplig fakultet ha en kursbok inriktad mot
tekniska tillämpningar (B-nivån).
Pedagogik

Föreläsningar, lektioner, räkneövningar, seminarier och laborationer är de förekommande undervisningsformerna. Den vanligaste examinationsformen är
skriftlig tentamen. På grundläggande nivå används även inlämningsuppgifter
och datorlaborationer som examinationsform. För kurser på högre nivå förekommer också hemtentamen som examinationsform. Kursansvariga lärare
samlar övningsledarna inför kursstart, ofta också vid något tillfälle under
kursens gång, för att diskutera upplägg och genomförande. Enligt lärarna diskuteras pedagogiska frågor kontinuerligt dem emellan. Ett organiserat forum
för pedagogiska diskussioner saknas dock.
För att komplettera matematikkunskaperna nödvändiga för studier på Bnivå har undervisning i matematik införts motsvarande gymnasiets D-nivå.
På högre nivå ges 10–12 timmars undervisning per vecka för att underlätta
studenternas studier.
Det är tydligt att ett stort arbete läggs ned på det pedagogiska upplägget.
Lärarna berättar att kurserna i dag är mycket mer praktiskt tillämpbara än
för ett tiotal år sedan, vilket är ett resultat av påtryckningar/önskemål från
studenterna.
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Forskningsanknytning av grundutbildningen

Forskningsanknytningen av grundutbildningen ökar på de högre kursnivåerna genom att undervisningen ges av aktiva forskare. Inom uppsatsarbetet
utvecklas även det kritiska och självständiga tänkandet.
Bedömargruppens uppfattning är att forskningsanknytningen av grundutbildningen bör stärkas genom att öka andelen disputerade lärare.
Examensarbetet

C- och D-uppsatserna genomförs på halvfart under en termin. Vanligt förekommande är att arbetet skrivs i samarbete med en extern uppdragsgivare. Få
studenter klarar dock sitt uppsatsarbete inom avsatt tid.
Bedömargruppens uppfattning är att rutinerna för examensarbetet bör struktureras bättre så att dessa kan slutföras i tid.
Kursvärderingar

Kursvärderingar genomförs. Återkoppling av resultatet sker via studentrepresentanterna. Studentgruppen tycks dock ha en begränsad kunskap om resultaten från kursvärderingen.
Bedömargruppen uppmanar institutionen/lärarna att förbättra systemet för
återkoppling av resultaten till studenterna.
Lärare i grundutbildningen

Huvuddelen av lärargruppen är icke disputerade adjunkter. För kompetensutveckling har adjunkter 20 procent nedsättning och lektorer 30 procent. Lärargruppen är engagerad och motiverad. Lärarna menar själva att de hinner
med sin kompetensutveckling men att de tidvis har mycket att göra och att
det har funnits tendenser till utmattning. Lärarna ställer bl.a. upp gratis med
stöd till alla de ekonomistudenter som behöver hjälp med statistiska moment
i sina C- och D-uppsatser.
Utvecklingssamtal sker regelbundet med prefekten.
Lärargruppen består till stor del av adjunkter, som är skickliga och engagerade lärare, vilket är mycket positivt för grundkurserna.
Bedömargruppens uppfattning är att en större andel av lärarna bör vara lektorer med forskarkompetens. Institutionens ledning bör även överväga att ta betalt
för de kvalificerade konsultationer till ekonomistuderande som statistiklärarna
nu utför gratis.
Studenter
Rekrytering av studerande

Majoriteten av de studenter som läser A-kursen är inskrivna på ekonomprogrammet och pol. mag.-programmet. Ett fåtal går vidare till högre nivåer.
Duktiga studenter på högre nivåer uppmuntras, t.ex. genom erbjudande att
bli övningsledare.
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Studentinflytande

Vid Ekonomihögskolan finns ett kvalitetsråd för grundutbildningen som beskrivs som aktivt och i vilket studentrepresentation finns. Studentorganisationerna Lundaekonomerna och Samhällsvetarna är också aktiva. Studenterna
är representerade i institutionsstyrelsen och har haft möjlighet att påverka utformningen av självvärderingen.
Forskarutbildningen
Rekrytering av forskarstuderande

Förkunskapskrav i matematik till forskarutbildningen saknas.
Det fakultetsstöd som är avsatt för forskarutbildningen i statistik motsvarar
ungefär två doktorandtjänster. Institutionsledningen menar att möjligheterna
att finansiera forskarutbildning med externa medel är små. Som regel kan rekrytering av en doktorand, när inte externa medel finns, ske först när en annan
har avslutat sin utbildning. Vanligtvis sker antagning i anslutning till terminsstart. Urval görs av prefekten och av forskarutbildningens studierektor.
Ett förkunskapskrav i matematik bör upprättas för tillträde till forskarutbildning i statistik. Institutionen bör även sträva efter att öka den externa finansieringen.
Handledning

Institutionen har sex doktorander, varav två har anställning som doktorand
vid institutionen. Två doktorander är lärare vid andra lärosäten, och två doktorander har en egen finansiering via tjänstgöringar på annan ort. Rutinerna
för hanteringen av den individuella studieplanen varierar beroende på handledare och på doktorandens huvudsakliga arbetsplats.
Bedömargruppen vill understryka högskoleförordningens krav på hur den individuella studieplanen årligen skall följas upp.
Kurser och forskarutbildningsmiljö

Forskningsmiljön är liten, och doktoranderna är relativt isolerade. En högre
seminarieverksamhet saknas, och doktoranderna deltar inte heller i andra institutioners seminarier. En kurssamverkan finns mellan statistik och matematisk statistik. Möjlighet finns även för de egna doktoranderna att ta kurser
inom GRAPES, även om de ännu ej utnyttjat denna möjlighet.
Bedömargruppens uppfattning är att miljön för de forskarstuderande måste
stärkas. En möjlig väg till detta kan vara att försöka styra doktorandernas avhandlingsarbeten till närliggande områden, så att man så småningom kan bilda forskningsgrupper. Detta skulle kunna förbättra möjligheterna till externfinansiering
för doktorander och därmed också möjligheterna att anta fler personer vid varje
antagningstillfälle. En högre seminarieverksamhet bör även införas. Avdelningens
doktorander borde dra nytta av kurssamverkan inom GRAPES, vilket även skulle
öka deras kontaktyta utåt.
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Omvärldskontakter/nationell och internationell samverkan

Ett flertal av lärarna har, bl.a. genom tidigare arbeten, goda kontakter med
företag och organisationer utanför universitetet. Relativt ofta genomför studenterna sina uppsatser och examensarbeten med externa uppdragsgivare. Institutionen låter även alumnistudenter vid olika tillfällen berätta om sina arbeten som statistiker.
Doktoranderna har möjlighet att delta i kurser som ges vid andra universitet, och de kan också läsa kurser vid Matematikcentrum vid det egna universitetet. Institutionen uppmuntrar doktoranderna att tillbringa en termin vid
ett utländskt universitet. Sådant utbyte har skett med University of North
Carolina, University of California at Berkeley och University of Washington,
Seattle. Goda kontakter finns även med europeiska universitet.
Bedömning och sammanfattande slutsats med
rekommendationer
Bedömning:

Den utvärderade utbildningen uppfyller examenskraven för kandidat-, magister- och doktorsexamen enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Sammanfattande slutsats med rekommendationer:

Statistiska institutionen vid Lunds universitet har en stark grundutbildning på
de inledande nivåerna med engagerade lärare. Institutionen har även lyckats
skapa och få acceptans för ett stort antal kurser specialanpassade för andra utbildningar. På sikt behöver dock forskningsanknytningen i grundutbildningen
stärkas genom en större andel disputerade lärare med egen aktiv forskning. Forskarutbildningen verkar i en liten och relativt isolerad miljö som behöver stärkas.
Det faktum att statistik har förts till Ekonomihögskolan kan enligt bedömarna
innebära en risk för ämnets egen identitet. Gruppen vill uppmana institutionen
att tydligt värna ämnets egen karaktär.
Bedömargruppen ger följande rekommendationer:
• Institutionen bör verka för en stärkt forskningsmiljö. Angelägna åtgärder för
detta är att öka antalet disputerade lärare och antalet doktorander samt införa ett högre seminarium.
• Rutinerna för examensarbetet bör förbättras så att dessa kan slutföras i tid.
• Resultaten av kursvärderingarna bör systematiskt återkopplas till studenterna.
• Förkunskapskrav i matematik bör upprättas till forskarutbildningen.
• Institutionen bör sträva efter att öka den externa finansieringen.
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Stockholms universitet – statistik
Föreliggande utvärdering avser utbildningen till kandidat-, magister- och doktorsexamen i statistik.
Basfakta
Summan av tillsvidareanställda lärare på helårsbas vid lärosätet, forskarass./forskare samt tjänstefördelning inom grundutbildning i statistik (GU) och forskarutbildning/forskning i statistik (FU + Fo) vt
2005
Lärare
Adjunkter

Lektorer
(därav doc.)

Professorer

Forskarass./
forskare

GU

FU + Fo

1,8

3,7 (1,5)

3,4

0,2

3,8

2,9

Antal helårsstudenter på olika utbildningsnivåer
HÅS (medelvärde från 2003 och 2004)
1–20

21–40

41–60

61–80

269

47

21

12

Antal forskarstuderande med minst 50 % aktivitet, vt 2005
Kvinnor

Män

4

7

Antal kandidat- och magisteruppsatser
Kandidat- och magisteruppsatser
(antal examinerade studenter)
2003

2004

Kandidat

Magister

Kandidat

Magister

29

10

39

16

Antal licentiat- och doktorsexamina
2003

2004

lic.

dr.

lic.

dr.

0

2

1

2

Självvärderingsarbetet

Underlag till självvärderingen har tagits fram av en grupp lärare vid institutionen. Ett utkast till självvärdering diskuterades i arbetsgrupper vid en
institutionsdag. Studenterna har gett underlag via enkäter och intervjuer.
Framtagandet av självvärderingen har på ett bra sätt använts i arbetet för att
vidareutveckla den egna utbildningen.
Organisatorisk placering

Statistiska institutionen vid Stockholms universitet är den näst minsta av samhällsvetenskapliga fakultetens 15 institutioner. I ett nationellt perspektiv är den
dock landets största statistiska institution.

73

Grundutbildning och undervisning
Ämnesinnehåll och kurslitteratur

Statistiska institutionen vid Stockholms universitet ger statistikutbildning upp
till och med D-nivå (100 poäng i statistik) som fristående kurs. Alla fyra kursnivåer (A–D) ges varje termin. Ett antal 5-poängskurser i statistik ingår även
i utbildningsprogram i andra ämnen. Ämnet ingår också som obligatoriskt
moment i vissa inriktningar av ekonomlinjen.
Det datorprogram som huvudsakligen används är Minitab.
Kurslitteraturen uppfyller bedömargruppens krav på relevant innehåll och
aktualitet.
Bedömargruppens uppfattning är att en breddning bör ske mot andra programvaror än Minitab.
Pedagogik

Större delen av grundutbildningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar,
seminarier och laborationer. I vissa fall används även större inlämningsuppgifter, t.ex. i kursen undersökningsmetodik. Lärarna efterlyser större möjligheter
till alternativa pedagogiska metoder, och ledningen önskar mer problemorienterad undervisning. På grund av resursbrist har institutionen i dag t.ex. tvingats ersätta en del av de gruppvisa övningsgenomgångarna med plenarövningar.
De flesta lärare tillhandahåller föreläsningsanteckningar, som i vissa fall läggs
ut på hemsidan.
Vid institutionen finns en jourverksamhet där studenter på grund- och
fortsättningsnivå kan få hjälp med olika statistiska problem. Jourverksamheten brukar ha öppet ca sex timmar i veckan, med utökad tillgänglighet inför
en tentamen.
Forskningsanknytning av grundutbildningen

Institutionens forskare bjuds in till de olika nivåerna på grundutbildningen
för att berätta om sin forskning. Fortsättningskursen inleds med en uppskattad introduktion till matematisk analys. Detta för att studenterna tidigt skall
bli medvetna om att fördjupning i ämnet kräver förståelse av och förmåga att
använda matematiska begrepp och verktyg. Den forskningsmiljö som finns
vid institutionen med ett levande högre seminarium, aktiva doktorander som
undervisar och handledare med bred ämneskunskap bör utgöra en god förutsättning för en stark forskningsanknytning i grundutbildningen.
Examensarbetet

Arbetet med uppsatserna på C- och D-nivå fullföljs i stor utsträckning inom
utsatt tid. En tidig introduktion ges inför uppsatsarbetet med utförlig information och instruktioner, och institutionen har tillgängliga handledare.
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Kursvärderingar

Kursvärderingar genomförs i de flesta kurser. De lärare som utnyttjar denna
möjlighet tycks ta till vara studenternas synpunkter i arbetet med kursutvecklingen. En systematik i detta arbete saknas dock. En återkoppling av resultatet
av kursvärderingarna sker ej heller regelbundet.
Bedömargruppen vill understryka värdet av att skapa en gemensam syn på systemet för kursvärderingarna samt att skapa en rutin för återkoppling av resultaten
till studenterna.
Lärare i grundutbildningen

Det finns en bred vetenskaplig kompetens vid institutionen inom t.ex. områdena tidsserier, undersökningsmetodik, sampling, bayesianska metoder, psykometri och demografi.
Vid institutionen förekommer ett antal aktiviteter för att stimulera lärarnas
kompetensutveckling. Höstterminen 2004 och vårterminen 2005 gavs fyra
föreläsningsserier om vardera tre tillfällen med inriktning på institutionens
prioriterade forskningsområden. Akademiska seminarier arrangeras i stort sett
varje vecka. Ungefär ett av dem är varje månad ett så kallat pedagogiskt seminarium. Vid de övriga presenterar interna eller externa forskare aktuella
forskningsrön inom ämnet.
Alla lektorer som har anställts de senaste 10 åren har genomgått universitetets pedagogiska kurser. För lärarna som saknar forskningsanslag är intentionen att den tid som används till kursansvar och undervisning inte skall överstiga 75 procent av arbetstiden. Detta mål uppfylls inte, vilket medfört att ett
antal lärare upplever arbetssituationen som pressad. En orsak till att målet ej
uppfylls är att schemaläggningen av kurser ej medger någon längre sammanhängande tid till forskning.
Bedömargruppens uppfattning är att den beskrivna obalansen mellan undervisning och forskningsmöjligheter på sikt riskerar möjligheterna till en positiv utveckling av utbildningen.
Utvecklingssamtal har hittills inte genomförts konsekvent. Den nye prefekten
har dock ambitioner att genomföra dessa regelbundet. Bedömargruppen vill understryka behovet av att detta kan genomföras.
Studenter
Rekrytering av studerande

Som vid övriga lärosäten rekryteras studenterna huvudsakligen från programutbildningar. En mycket begränsad andel av dessa går vidare till en kandidateller magisterexamen i statistik. Det totala antalet studenter är relativt högt i
Stockholm, och ett förhållandevis stort antal uppsatser, ca 40–50, examineras
varje år.
Statistiska institutionen kan varje termin garantera kurser på alla fyra
grundutbildningsnivåer. Ett sätt att stärka studenternas intresse för ämnet är
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att bjuda in f.d. studenter, vilka kan ge en bild av de arbetsmöjligheter som
finns efter avslutad utbildning. De studenter bedömargruppen träffade uppskattade dessa tillfällen och önskade fler sådana.
Studentinflytande

Statistikstudenterna ges inflytande bl.a. via sitt ämnesråd. Studenterna är representerade i styrelsen och har medverkat i arbetet med självvärderingen.
Forskarutbildningen
Rekrytering

De formella förkunskapskraven är fil.kand.-examen med minst 60 poäng i
statistik eller motsvarande. I praktiken har samtliga doktorander haft betydligt fler poäng, både totalt och i ämnet. De flesta doktorander har också läst
minst grundkursen i matematik. Formella förkunskapskrav i matematik saknas dock. En samlad utlysning till fakultetsfinansierade och externfinansierade doktorandtjänster sker varje vår.
Ett förkunskapskrav i matematik bör upprättas för tillträde till forskarutbildning i statistik.
Handledning

Ungefär hälften av doktoranderna har biträdande handledare. Rutinerna för
den individuella studieplanen följs vanligen upp, men ej helt konsekvent.
Bedömargruppen vill understryka högskoleförordningens krav på hur den individuella studieplanen årligen skall följas upp.
Kurser och forskarutbildningsmiljö

Volymen på forskarutbildningen är stor jämfört med övriga utbildningsplatser
i landet, och det är uppenbart att det finns ett gott arbetsklimat och en god
forskningsmiljö vid statistiska institutionen vid Stockholms universitet. Det
relativt stora antalet doktorander som befinner sig vid institutionen kan stötta
och stimulera varandra. Det finns en regelbunden och fungerande högre seminarieverksamhet, vilket naturligtvis också bidrar till en god forskningsmiljö.
Doktorandernas möjligheter att delta i s.k. periferikurser, utlandsvistelser
eller kurser vid andra högskolor är relativt små (Uppsala universitet och Handelshögskolan ej medräknade). En tydlig policy saknas för biträdande handledare.
Omvärldskontakter/nationell och internationell samverkan

Institutionen har en adjungerad lektor från Försäkringskassan och två adjungerade professorer från SCB. Institutionen bedriver även uppdragsutbildning.
En av professorerna har professuren med inriktning mot officiell statistiskproduktion och därmed 20 procent av sin tjänst på SCB. Ungefär hälften av
studenternas uppsatser skrivs på uppdrag av eller i samarbete med externa
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företag, organisationer eller myndigheter. Varje termin bjuds ett mindre antal alumnistudenter in för att bidra med ett kortare inslag på föreläsning i
grundkursen.
Doktorandernas internationella kontakter är dock relativt begränsade.
Bedömning och sammanfattande slutsats med
rekommendationer
Bedömning:

Den utvärderade utbildningen uppfyller examenskraven för kandidat-, magister- och doktorsexamen enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Sammanfattande slutsats med rekommendationer:

Statistiska institutionen vid Stockholms universitet är den största statistiska
institutionen i landet. Institutionen har ett stort lärarkollegium med en bred
ämnesinriktning. Ett kursutbud finns på alla utbildningsnivåer och ges varje
termin. Volymen på forskarutbildningen, tillsammans med god handledarkompetens och ett levande högre seminarium samt goda kontakter med statliga myndigheter, ger en god forskningsmiljö och goda kontakter med blivande avnämare
för doktoranderna. Sammantaget bör detta också borga för goda möjligheter
till en forskningsanknytning av grundutbildningen. Lärarnas ambitioner att
bedriva egen forskning kommer dock i konflikt med en stor undervisningsbörda,
vilket gör att arbetssituationen upplevs som pressad.
Bedömargruppen ger följande rekommendationer:
• Förkunskapskrav i matematik bör upprättas till forskarutbildningen.
• Systemet för kursvärderingar bör systematiseras. Resultatet av kursvärderingarna bör även återkopplas till studenterna.
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Umeå universitet – statistik
Föreliggande utvärdering avser utbildningen till kandidat-, magister- och doktorsexamen i statistik.
Basfakta
Summan av tillsvidareanställda lärare på helårsbas vid lärosätet, forskarass./forskare samt tjänstefördelning inom grundutbildning i statistik (GU) och forskarutbildning/forskning i statistik (FU + Fo) vt
2005
Lärare
Adjunkter

Lektorer
(därav doc.)

Professorer

Forskarass./
forskare

GU

FU + Fo

3,3

6 (2)

1

1

7,1

2,3

Antal helårsstudenter på olika utbildningsnivåer
HÅS (medelvärde från 2003 och 2004)
1–20

21–40

41–60

61–80

192

12

4

1

Antal forskarstuderande med minst 50 % aktivitet, vt 2005
Kvinnor

Män

3

5

Antal kandidat- och magisteruppsatser
Kandidat- och magisteruppsatser
(antal examinerade studenter)
2003

2004

Kandidat

Magister

Kandidat

Magister

3

0

6

6

Antal licentiat- och doktorsexamina
2003

2004

lic.

dr.

lic.

dr.

2

1

0

0

Självvärderingsarbetet

All personal vid institutionen har varit representerad i arbetet med att ta fram
självvärderingen. Två studentrepresentanter deltog i det avslutande mötet. Sju
av de anställda, däribland prefekten och en doktorand, har ansvarat för självvärderingsrapportens slutliga utformning.
Organisatorisk placering

Statistikutbildningen vid Umeå universitet har en självständig organisation,
statistiska institutionen, och tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten.
Grundutbildning och undervisning
Ämnesinnehåll och kurslitteratur

Kurser i statistik ges från A- till och med D-nivå. Kurser på A-nivå ges i stor
utsträckning inom ramen för olika program. A1-kursen anpassas till de olika
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program inom vilka de ges. A-kursen ges också som fristående kurs varje termin. De senare 10 poängen i A-kursen (A2) har även getts som sommarkurs
med ett huvudsyfte att öka rekryteringen till de högre nivåerna i statistik. Coch D-kurserna ges årligen under vårterminen. Institutionen har också ett eget
program, statistikerprogrammet, till vilket enbart ett fåtal studenter rekryterats. Den datormjukvara som används på A- och B-nivå är SPSS och Minitab.
På C- och D-nivå används i första hand R, men även SPSS.
Kurslitteraturen uppfyller bedömargruppens krav på relevant ämnesinnehåll och aktualitet.
Pedagogik

Bedömargruppen noterar ett intresse för pedagogiska frågor. Ett utvecklingsarbete sker inom området som kännetecknas av ett slags ”entreprenörsanda”
med många goda idéer, dock utan egentlig struktur.
Extra undervisning i matematik förekommer på B-nivå, och inför C-nivå
får studenterna även en introduktion i matematik. Det är tydligt att lärarna
engagerar sig för att stärka studenternas matematikkunskaper. Studenterna
rekommenderas att läsa 20 poäng matematik innan de går in på C-nivån.
Institutionen använder sig i huvudsak av traditionella undervisnings- och
examinationsformer. En mer problembaserad inlärning och alternativa examinationsformer eftersträvas dock. På försök har exempelvis genomförts examination via diskussionsseminarier.
Det intresse som finns för pedagogiska frågor skulle kunna utvecklas än bättre
genom att föras inom ett mer organiserat pedagogiskt forum.
Forskningsanknytning av grundutbildningen

En forskningsanknytning sker i huvudsak genom C- och D-uppsatsernas problemformuleringar, där problemen ofta hämtas från handledarnas forskningsverksamhet. C- och D-studenterna har möjlighet att delta i det högre seminariet, även om information om den möjligheten kanske inte har nått alla
berörda studenter.
Examensarbetet

C- och D-uppsatserna skrivs, som nämns ovan, ofta med problem hämtade
från handledarnas forskningsverksamhet, ibland i samarbete med företag eller myndigheter. Studenterna efterlyser mer verklighetsanknytning och menar
att det är svårt att hitta företag som är intresserade av samarbete när det gäller
uppsatsskrivande. Uppsatserna slutförs inom en 10-veckorsperiod. Institutionen har satsat mycket på bl.a. förstärkt handledning för att uppnå detta. Studenterna träffar sin handledare en gång per vecka.
Kursvärderingar

I de s.k. kursråden diskuterar studentrepresentanterna och kursansvarig aktuella kurser. Denna form fungerar bra enligt lärare och studenter. Skriftliga
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kursvärderingar genomförs också. Studierektor menar dock att återkopplingen
till studenterna bör förbättras. Bland lärarna görs försök att utveckla formerna
för kursvärderingar, bl.a. har grupputvärderingar provats.
Bedömargruppens uppfattning är att återkopplingen av resultatet av kursvärderingarna till studenterna bör ske mer systematiskt.
Lärare i grundutbildningen

Sex nyrekryteringar av lärare har gjorts under de senaste åren. En professor
har flyttat till Stockholms universitet och en docent är tjänstledig för anställning som professor vid Örebro universitet. Inga planer finns i nuläget på att
ersätta dessa kompetenser.
Lärarna är organiserade i lärarlag, vilket i första hand innebär att kurser
som ingår i olika program men har samma innehåll samordnas. Majoriteten
av lärarna ägnar sig i huvudsak åt undervisning, medan ett par i huvudsak
ägnar sig åt forskning.
För kompetensutveckling har lärarna 20 procent nedsättning i tjänsten.
Ingen av lärarna undervisar mer än 60 procent av heltidstjänst. Målet är att
samtliga lärare skall undervisa högst 50 procent. Denna policy för arbetstider
är en följd av att institutionen hade många sjukskrivningar under en period.
Vid skrivandet av självvärderingen redovisades en ambition att inrätta lektorstjänster med 50 procent forskning. Det har nu genomförts för två personer under en två- till treårsperiod. Tidigare var den individuella utvecklingen
den enskilde lärarens eget ansvar. Den nye prefekten har infört obligatoriska
utvecklingssamtal och har ambitioner att strategiskt planera och följa upp institutionens kompetensutveckling.
Bedömargruppen poängterar det goda arbetet institutionen bedriver för att öka
lärarnas utrymme för kompetensutveckling och forskning och ser det som önskvärt
att detta arbete fortskrider.
Studenter
Rekrytering av studerande

En satsning som gjorts för att öka rekryteringen till B-nivån är att erbjuda
A2-kursen som sommarkurs. På detta vis har rekryteringen till B-nivån ökat.
Statistikprogrammet har en mycket svag rekrytering, och för närvarande har
det endast två studenter.
Studentinflytande

Institutionen är medveten om behovet av ett gott studentinflytande och arbetar för att ytterligare stärka detta. Detta görs exempelvis genom studenternas
delaktighet i att prova alternativa utvärderingsformer.
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Forskarutbildningen
Rekrytering av forskarstuderande

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs, förutom behörighet i ämnet,
minst 20 poäng i matematik. Söktrycket är gott till de utlysta doktorandtjänsterna, och två till tre personer har antagits årligen under senare år.
Handledning

Doktoranderna träffar sin handledare vanligen en gång i veckan. Den individuella studieplanen följs upp varje år. Eftersom en professor och en docent har
lämnat institutionen har handledarresursen påtagligt minskat.
Bedömargruppen konstaterar att handledarkompetensen har minskat i och med
förlusten av två professorskompetenta personer. Denna handledarkompetens bör
ersättas t.ex. genom att de egna lärarna skaffar sig docentmeritering.
Kurser och forskarutbildningsmiljö

Institutionen deltar i det nationella nätverket för forskarutbildningskurser,
GRAPES. Institutionen samarbetar med institutionen för matematisk statistik, vilket bland annat innebär att vissa forskarutbildningskurser är gemensamma och att det högre seminariet drivs av de båda institutionerna tillsammans. De två institutionerna ger också sedan ett antal år tillbaka den så
kallade vinterkonferensen, som är öppen för alla statistiker.
Den goda handledarkompetensen, det relativt stora antalet aktiva doktorander
och det högre seminarium som ges i samarbete med institutionen för matematisk
statistik, borgar för en god vetenskaplig miljö.
Omvärldskontakter/nationell och internationell samverkan

Institutionen har en uppdrags- och konsultverksamhet som genererar vissa
intäkter. Praktikplatser och studiebesök genomförs för studenterna, vilket i
första hand är förbehållet de enstaka studenter som går statistikerprogrammet.
De kontakter med omgivningen som lärarna har verkar inte riktigt komma
studenterna till godo.
För doktoranderna finns goda möjligheter att genomföra delar av sina studier utomlands. En av doktoranderna kommer att utnyttja möjligheten under
våren genom att studera vid Berkeley.
Bedömning och sammanfattande slutsats med
rekommendationer
Bedömning:

Den utvärderade utbildningen uppfyller examenskraven för kandidat-, magister- och doktorsexamen enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
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Sammanfattande slutsats med rekommendationer:

Institutionen har satsat på nyrekrytering av flera yngre engagerade lärare, och institutionen ger överlag en god lärarhandledning. Det finns många goda ansatser
till utvecklingsarbete vid institutionen. Ett helhetsgrepp och en tydligare systematik behövs dock för att tillvarata alla goda idéer. Institutionen har vidare lyckats
med att återta statistikkurser på grundnivå i andra utbildningsprogram. Kurserna
anpassas även efter programmens inriktning. Den satsning på att ge A2-kursen
som sommarkurs med en ökad rekrytering till B-nivån som följd är även värd att
nämnas. Forskarutbildningen har även ett högt söktryck och ett gott genomförande. Institutionen arbetar även konstruktivt med att minska lärarnas undervisningsbörda till förmån för ökad kompetensutveckling och forskning.
I samband med att två personer, en professor och en lektor, flyttat till andra lärosäten har handledarkapaciteten dock minskat. Institutionen bör därför arbeta för
att återbesätta denna kompetens.
Bedömargruppen ger följande rekommendationer:
• Institutionen bör utlysa eller återbesätta tjänsten som professor.
• De förlorade handledarresurserna bör ersättas t.ex. genom att uppmuntra lärarna till att meritera sig som docenter.
• Det pedagogiska utvecklingsarbetet samt systemet för kursvärdering, inklusive
återkopplingen av resultatet till studenterna, bör systematiseras.
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Uppsala universitet – statistik
Föreliggande utvärdering avser utbildningen till kandidat-, magister- och
doktorsexamen i statistik.
Basfakta
Summan av tillsvidareanställda lärare på helårsbas vid lärosätet, forskarass./forskare samt tjänstefördelning inom grundutbildning i statistik (GU) och forskarutbildning/forskning i statistik (FU + Fo) vt
2005
Lärare
Adjunkter

Lektorer
(därav doc.)

Professorer

Forskarass./
forskare

GU

FU + Fo

1,5

4 (1,5)

2

0

3,0

2

Antal helårsstudenter på olika utbildningsnivåer
HÅS (medelvärde från 2003 och 2004)
1–20

21–40

41–60

61–80

161

36

16

6

Antal forskarstuderande med minst 50 % aktivitet, vt 2005
Kvinnor

Män

2

4

Antal kandidat- och magisteruppsatser
Kandidat- och magisteruppsatser
(antal examinerade studenter)
2003

2004

Kandidat

Magister

Kandidat

Magister

22

5

36

5

Antal licentiat- och doktorsexamina
2003

2004

lic.

dr.

lic.

dr.

0

1

0

1

Självvärderingsarbetet

Självvärderingen har i huvudsak utarbetats av två personer. Lärare vid avdelningen har deltagit i processen i varierande omfattning, men alla har getts tillfälle att lämna synpunkter. Gruppen doktorander har deltagit under liknande
villkor och beretts tillfälle att diskutera innehållet. Tillfrågade studentrepresentanter, dels fakultetssamordnare, dels studenter på grundutbildningen vårterminen 2005, har avböjt att medverka.
Organisatorisk placering

Statistikämnet omorganiserades 1998 från att ha varit en egen institution till
att ingå i den nya institutionen för informationsvetenskap vid universitetets
samhällsvetenskapliga fakultet. Till den nya institutionen fördes dessutom
ämnena data- och systemvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap
samt människa–dator-interaktion.
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Den nya institutionen har, inklusive statistikenheten, dragits med ett betydande ekonomiskt underskott. År 2004 visade institutionen i sin helhet för
första gången ett överskott. Statistikenhetens grundutbildning gick dock med
underskott även detta år. Åtgärder har vidtagits som gör att institutionsledningen nu räknar med att få en balanserad budget under 2005 för enhetens
grundutbildning. Denna har dock ett betydande ackumulerat underskott.
Flera faktorer har bidragit till detta, bl.a. långtidssjukskrivningar.
Grundutbildning och undervisning
Ämnesinnehåll och kurslitteratur

Under den senaste tidsperioden har det kursutbud statistikämnet vid Uppsala universitet erbjudit minskat, både då det gäller bredd och volym. Avdelningen för statistik kan dock fortfarande erbjuda kurser kontinuerligt på
samtliga nivåer (A–D). Huvuddelen av de studerande finns på den inledande
10-poängskursen på A-nivå. Denna ingår i olika programutbildningar, oftast
i form av valfri kurs. Den andra halvan av A-kursen är på slutet uppdelad
på två olika inriktningar: ekonometri respektive marknadsundersökningar.
Dessa kursmoment utgörs av praktiska tillämpningar där verkliga datamaterial analyseras. På de högre nivåerna har huvudsakligen en profilering mot
ekonometri valts.
Kurslitteraturen uppfyller bedömargruppens krav på relevant ämnesinnehåll och aktualitet.
Ämnets utveckling förefaller generellt vara drabbat av den ekonomiska situationen med minskad tid för lärarna till kursutveckling. Bedömargruppens uppfattning är att kursutbudet bör profileras och breddas mot fler områden än den
huvudsakliga profileringen mot ekonometri.
Pedagogik

De studerande som påbörjar sina studier i statistik vid Uppsala universitet
har – liksom vid många andra universitet och högskolor – mycket varierande
förkunskaper i matematik. Övergången till plenarföreläsningar, som de ekonomiska åtstramningarna tvingat fram, har inneburit att gruppövningar och
räkneövningar på grundläggande nivå med ett undantag tagits bort helt. Detta
har försvårat anpassningen av undervisningen till olika studerandegruppers reella förutsättningar. Räknestugor eller motsvarande saknas. Eftersom antalet
studerande på de högre nivåerna är betydligt färre, är förutsättningen bättre
att där få hanterbara undervisningsgrupper.
Tillämpningar i undervisningen sker under den avslutande delen av A-kursen. På B-nivån ges tillämpningar under en 5-poängsdel som är ett uppskattat
moment hos studenterna. På C-nivån finns ”SAS-kursen” omfattande 5 poäng,
baserad på verkliga data.
Ett formaliserat forum för pedagogiskt utvecklingsarbete saknas inom avdelningen.
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Forskningsanknytning av grundutbildningen

Den forskningsanknytning som förekommer sker i huvudsak på B- och Cnivå genom forskande lärare och doktorander.
Examensarbetet

Rutinerna för examensarbetena har stramats upp. Numera tillämpas en strikt
tågordning som har medfört att de flesta examensarbeten kan slutföras inom
avsedd tid.
Kursvärderingar

Olika modeller för kursvärderingar har prövats, bl.a. webbaserade lösningar.
Erfarenheten av dessa är dock att dessa har låg svarsfrekvens. Resultaten av
kursvärderingarna återkopplas ej regelbundet till studenterna.
Bedömargruppen uppmanar avdelningen att förstärka rutinerna för kursvärderingar samt återkopplingen av resultaten till studenterna.
Lärare i grundutbildningen

Antalet lärare i statistikämnet har minskat successivt under en längre period.
Deras möjligheter till kompetensutveckling är begränsade, vilket förklaras
med tilldelningen av den s.k. lektorsforskningen. De rörliga medel som disponeras för kompetensutveckling är för närvarande reserverade för en deltidsanställning som forskarassistent.
Bedömargruppen har noterat att långtidssjukskrivningar har drabbat flera
lärare. Det kan tyda på en för tung arbetsbelastning och få möjligheter till
egen kompetensutveckling. Endast tre av de tio lärarna bedriver egen forskning inom tjänsten vid avdelningen.
Utvecklingssamtal hålls årligen med personalen.
Bedömargruppen uppmanar institutionen att bevaka att avtalen avseende lärarnas rätt till egen kompetensutveckling följs.
Studenter
Rekrytering av studerande

Huvuddelen av de studerande på A-nivå är antagna till olika programutbildningar. Inom flertalet inriktningar av ekonomutbildningen, med dess stora
studentantal, utgör statistik inget obligatoriskt inslag. Enligt fakultetsledningen är dock en ändring på gång till nästa läsår, då 10-poängskursen i
statistik på nytt blir obligatorisk. Rekryteringsinsatser till utbildningen görs
främst i form av kontaktdagar och broschyrer.
Bedömargruppen konstaterar att det tycks råda en allmän uppfattning bland
studenterna i Uppsala att studierna i statistikämnet är svåra. En undervisning
som bättre är anpassad till studenternas intresseområden och förkunskaper bör på
sikt öka intresset för och rekryteringen till ämnet.
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Studentinflytande

Studentinflytandet på de lägre nivåerna inom grundutbildningen är svagt.
Kontaktytan och förutsättningarna för studerandeinflytande ökar på de högre
nivåerna. Här verkar dock de informella kontakterna dominera.
Bedömargruppens uppfattning är att ett mer formaliserat studentinflytande
bör vara ett viktigt led i att förbättra avdelningens möjligheter till att utveckla
utbildningen.
Forskarutbildningen
Rekrytering av forskarstuderande

Förkunskapskrav avseende matematik till forskarutbildningen saknas.
Någon nyrekrytering av forskarstuderande har inte skett under senare tid.
Ansträngningar görs nu för att finna alternativa finansieringsformer till fakultetsfinansiering. Då tjänster utlyses överstiger dock antalet sökande väsentligt
antalet utlysta tjänster.
Ett förkunskapskrav i matematik bör upprättas för tillträde till forskarutbildning i statistik. För att tillgodose intresset för forskarutbildning i statistik vid universitetet bör avdelningen öka ansträngningarna att få externa medel.
Handledning

Individuella studieplaner upprättas och följs upp varje år. Handledningen är
inte systematiskt organiserad och dess former varierar mellan handledarna.
Vanligen sker dock handledningen med en viss regelbundenhet.
Bedömargruppen vill understryka samtliga doktoranders rätt till regelbunden
handledning.
Kurser samt forskarutbildningsmiljö

Doktoranderna har stor valfrihet vid valet av kurser. De kurser som skall
inhämtas måste dock ha ett statistiskt innehåll och kräver godkännande av
handledaren innan de får tillgodoräknas. Ett visst samarbete sker över institutionsgränserna, men det finns också ett samarbete med andra universitet
runt forskarutbildningskurser. Statistikavdelningen ingår även i det nationella
nätverket för forskarutbildningskurser, GRAPES.
Doktoranderna har hittills haft ekonomiska möjligheter att årligen delta i
internationella konferenser. Dessutom förekommer internationella doktorandutbyten, oftast på doktorandens eget initiativ.
Flera doktorander är periodvis starkt engagerade i undervisningen, och de
kan kallas in med kort varsel t.ex. vid sjukdom.
Doktoranderna bör i högre grad beredas möjligheter att planera sin undervisning och ges bättre förutsättningar att delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
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Omvärldskontakter/nationell och internationell samverkan

Avdelningen erbjuder årligen en B-kurs på engelska. Få studeranden reser ut
som utbytesstuderande, och ingen egentlig marknadsföring av utbytesverksamhet görs från den egna avdelningen. Via forskningen finns ett naturligt
internationellt nätverk. Gästforskare besöker avdelningen, och de egna doktoranderna vistas vid utländska universitet, om än i begränsad utsträckning.
Det finns en uttalad ambition från institutionsledningen att upprätthålla
bredden i ämnet, bl.a. genom samarbete med näraliggande ämnesområden.
Nationalekonomiska institutionen är en viktig samarbetspartner, och även
några ämnen med anknytning till den medicinska fakulteten utgör viktiga
kontaktytor. Ett arbete pågår i samarbete med dessa som syftar till att stärka
det biostatistiska området.
Uppdragsutbildning är ett annat verksamhetsområde som håller på att utvecklas. Bl.a. planeras en mer omfattande utbildning i Sankt Petersburg.
Kontakter med näringslivet finns i varierande omfattning. En av lektorerna
har tidigare varit anställd vid Läkemedelsverket. Konsultuppdrag utförs också
åt större och mindre privata företag, forskare på medicinska fakulteten samt
statliga och kommunala organisationer.
Bedömarna kan konstatera att en samverkan finns både med andra institutioner och med avnämare. Med Uppsala universitets storlek och dess geografiska
belägenhet finns dock en potential att kunna utveckla denna samverkan mer än
vad som är fallet i dag.
Bedömning och sammanfattande slutsats med
rekommendationer
Bedömning:

Den utvärderade utbildningen uppfyller examenskraven för kandidat-, magister- och doktorsexamen enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Sammanfattande slutsats med rekommendationer:

Uppsala universitet med sin storlek och ämnesmässiga bredd skapar både förutsättningar för och ett behov av en motsvarande bredd inom statistikämnet, vilket saknas i dag. Statistikämnet vid Uppsala universitet har haft en tillbakagång under
senare år, vilket har resulterat i en mer avgränsad ämnesinriktning. Den tidigare
negativa ekonomiska balansen kommer nu att återställas genom nedskärningar.
Åtgärder behöver vidtas för att Uppsala universitet skall kunna återta sin tidigare
position inom ämnet. Generellt behöver utbildningen vitaliseras för att bli mer
attraktiv för både grundutbildningsstudenter och forskarstuderande. Som ett led
i att stärka ämnet vore det därför önskvärt att Uppsala universitet utökade sin
kompetens med förslagsvis en professor inom biostatistik eller psykometri.
Bedömargruppen ger följande rekommendationer:
• Grundutbildningen bör i högre grad baseras på gruppundervisning.
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• Ämnet behöver utvecklas till större bredd, och ämneskunskapen behöver utökas genom nyrekrytering av en professor.
• Rutinerna för kursvärderingar bör förbättras och studerandeinflytandet formaliseras och stärkas.
• Lärarnas rätt till kompetensutveckling bör beaktas.
• Avdelningen bör intensifiera arbetet med att söka externa forskningsmedel.
• Förkunskapskrav i matematik bör införas till forskarutbildningen.
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Örebro universitet – statistik
Föreliggande utvärdering avser utbildningen till kandidat-, magister- och
doktorsexamen i statistik.
Basfakta
Summan av tillsvidareanställda lärare på helårsbas vid lärosätet, forskarass./forskare samt tjänstefördelning inom grundutbildning i statistik (GU) och forskarutbildning/forskning i statistik (FU + Fo) vt
2005
Lärare
Adjunkter

Lektorer
(därav doc.)

Professorer

Forskarass./
forskare

GU

FU + Fo

1

2,3 (0)

2,1

0

3,6

1,2

Antal helårsstudenter på olika utbildningsnivåer
HÅS (medelvärde från 2003 och 2004)
1–20

21–40

41–60

61–80

summa

80

15

6

3

104

Antal forskarstuderande med minst 50 % aktivitet, vt 2005
Kvinnor

Män

2

1

Antal kandidat- och magisteruppsatser
Kandidat- och magisteruppsatser
(antal examinerade studenter)
2003

2004

Kandidat

Magister

Kandidat

Magister

6

1

7

2

Antal licentiat- och doktorsexamina
2003

2004

lic.

dr.

lic.

dr.

1

0

0

1

Självvärderingsarbetet

Två personer har haft huvudansvar för utformningen av rapporten. Alla lärare har varit involverade i utvärderingsprocessen. Doktoranderna och representanter från de studerande har också getts möjligheter att ha synpunkter på
innehållet under arbetets gång. Framtagandet av självvärderingen har på ett
bra sätt använts i arbetet för att vidareutveckla den egna utbildningen.
Organisatorisk placering

Örebro universitet är uppbyggt av ett antal storinstitutioner. Ämnet statistik
ingår sedan 1999 i en storinstitution tillsammans med företagsekonomi, nationalekonomi och informatik.
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Grundutbildning och undervisning
Ämnesinnehåll och kurslitteratur

Fristående kurser i statistik erbjuds på samtliga nivåer (A–D) i ämnet, och de
ges reguljärt varje år. Kurser i statistik kan också ingå i olika program, obligatoriska eller valfria i varierande omfattning.
Avdelningen har ett statistikvetenskapligt program, som dock bara har
lockat enstaka studenter, och det upplevs inte som högprioriterat.
Statistikämnet vid Örebro universitet har inriktningar mot ekonometri,
medicinsk statistik, survey sampling och offentlig statistikproduktion. För vart
och ett av dessa områden finns numera också god lärar- och handledarkapacitet.
Som programvaror i undervisningen och utbildningen används SAS, Minitab och E-views.
Kurslitteraturen uppfyller bedömargruppens krav på relevant ämnesinnehåll och aktualitet.
Pedagogik

Den grundläggande A-kursen har en för statistikämnet i landet unik pedagogisk uppläggning med en sluttentamen på hela kursen. Syftet med detta är att
ge de studerande ett helhetsperspektiv på ämnet och en god grund för fortsatta
studier. Undervisningsformerna är de traditionella med föreläsningar, datorövningar, seminarier och räkneövningar, med en tendens till minskningar
av de senare aktiviteterna på grund av resursbrist. Under A-kursen är också
”duggor” inlagda, och möjligheter ges till provtentamen. På B- och C-nivån
ökar inslagen av mer kvalificerade laborationer, som genomförs i det datorlabb
ämnet statistik disponerar.
De studerandes förkunskaper inför fortsättningskurserna kan ibland utgöra
ett problem i undervisningen. De som inte läst matematik på universitetsnivå
behöver en mer tillrättalagd undervisning än de som har goda matematikkunskaper.
Det pedagogiska utvecklingsarbetet drivs inte i någon organiserad form.
Forskningsanknytning av grundutbildningen

En forskningsanknytning sker främst på de högre nivåerna genom redovisning av exempel på aktuell forskning. I vissa kurser på C- och D-nivå ges de
studerande träning i att kommunicera kring statistiska frågeställningar och
resultat.
Examensarbetet

Särskilda anvisningar har utformats för examensarbetena på C- respektive Dnivå. Trots detta drar uppsatsarbetena ofta ut på tiden.
Bedömargruppen uppmanar avdelningen att förbättra processen för examensarbeten så att dessa kan slutföras inom avsedd tid.
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Kursvärderingar

Kursvärderingar görs, men formerna varierar mellan olika kurser. På A-kursen
görs en utvärdering var fjärde vecka. På de högre nivåerna skiftar formerna
för kursvärderingarna. Någon mer enhetlig modell för kursvärderingar med
återkoppling av resultat har inte utvecklats.
Bedömargruppen anser det angeläget att en mer strikt modell för kursvärderingsarbetet utvecklas, där även rutiner införs för återkoppling av resultaten till
studenterna.
Lärare i grundutbildningen

Lärarsituationen har varit ansträngd under de senaste åren därför att avdelningen inte lyckats återbesätta den ena av de två professurerna, som varit vakant under en längre period. Nu har dock denna tjänst nyligen besatts samtidigt som ytterligare en professorstjänst har tillsatts i samverkan med SCB i
Örebro. Den senare delas lika mellan de båda arbetsgivarna.
En ”statistikakut” har startats för att fylla behov av statistisk rådgivning,
samt även med ett syfte att ge lärarna tillgång till mer erfarenhet av statistiska
tillämpningar. Verksamheten har inte haft någon större omfattning under
senare tid på grund av den höga arbetsbelastningen hos den reducerade lärarstaben.
Handledarutbildning erbjuds varje termin och är obligatorisk för dem som
har uppgifter inom forskarutbildningen.
Kompetensutvecklingsmöjligheterna utnyttjas dåligt av de lärare som svarar
för grundutbildningen, delvis på grund av den höga arbetsbelastningen.
Utvecklingssamtal erbjuds alla, men utnyttjas av få.
Bedömargruppen anser det angeläget att utvecklingssamtalen blir obligatoriska
inslag och att kompetensutveckling fortsättningsvis ges högre prioritet.
Studenter
Rekrytering av studerande

Den grundläggande A-kursen kan endera läsas som programkurs eller som
fristående kurs. Eftersom avdelningen valt att endast erbjuda en variant omfattande 20 poäng, dvs. ingen uppdelning på två 10-poängskurser, finns en risk
för att en del programstudenter vid Örebro universitet avstår från statistikstudier – en fråga som diskuteras i ämnesgruppen. Rekryteringen av studenter till
statistikutbildningen är för närvarande svag. Detta gäller också för det statistikvetenskapliga programmet, vars framtid är ifrågasatt inom avdelningen.
De huvudsakliga rekryteringsaktiviteterna anordnas centralt på universitetsnivå och omfattar alla utbildning vid Örebro universitet. Ämnet har inte
gjort några egna rekryteringsinsatser.
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Studentinflytande

De studerande som läser ämnet statistik har ingen given plats i institutionsstyrelsen. Denna brist i den formella beslutsstrukturen kompenseras av det
informella inflytandet och den goda kontakten mellan lärare och studerande.
Öppenhet är ett ledord i umgänget mellan lärare och studerande.
Bedömargruppens uppfattning är att det formella studentinflytandet bör stärkas vid avdelningen.
Forskarutbildningen
Rekrytering

För att bli antagen till forskarutbildning krävs, förutom behörighet i ämnet,
minst 20 poäng i matematik. Söktrycket till de nytillsatta doktorandtjänsterna
har varit bra, och för närvarande har ämnet statistik fem doktorandanställningar, vilket är det högsta antalet inom fakulteten.
Handledning

Varje doktorand har en individuell studieplan som följs upp varje år. För alla
doktorander finns en huvudhandledare utsedd som träffar sin doktorand kontinuerligt. Med den nya förstärkningen av två professorer utökas handledarkapaciteten, vilket skapar goda möjligheter att utvidga forskarutbildningen,
som hittills haft en relativt liten omfattning.
Kurser samt forskarutbildningsmiljö

Utbildningen deltar i det nationella forskarutbildningsnätverket GRAPES
kurser. Erfarenheterna är positiva hittills.
Ingen regelbunden seminarieverksamhet finns, men ledningen arbetar med
att utveckla denna.
Doktoranderna har under senare år inte getts möjlighet att bedriva undervisning inom ramen för sin doktorandtjänst.
Bedömargruppens uppfattning är att en högre seminarieverksamhet snarast
upprättas. Bedömargruppen ser även en brist i att doktoranderna inte ges möjlighet att bedriva undervisning. Dels missar doktoranderna undervisningsmeritering
inför en möjlig framtid som lärare, dels missar institutionen möjligheten att reducera lärarnas betungande undervisningsbörda så att utrymme för kompetensutveckling skapas.
Omvärldskontakter/nationell och internationell samverkan

Statistikämnet vid Örebro universitet har under senare år utvecklat ett konstruktivt samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB, bl.a. genom den nyinrättade gemensamma professuren. Registerbaserad forskning är en specialitet
som håller på att utvecklas vid avdelningen i samarbetet med SCB, som också
bistår med gästföreläsare och uppsatsämnen. Det finns också flera samarbets-
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projekt med landstinget i länet, främst med anknytning till det medicinska
området.
Statistikavdelningen förväntar sig en högre grad av externfinansiering av
forskningsverksamheten när de nytillträdda professorerna kommit på plats.
Det internationella utbytet är växande. En av de anställda doktoranderna är
utländsk medborgare. Förberedelser pågår för ett utbyte med Shanghai, och
internationella gästföreläsare har varit inbjudna till avdelningen vid olika tillfällen. Studerandeutbytet på grundutbildningsnivå är än så länge begränsat,
men kan komma att öka i och med ett avtal med Shanghai.
Bedömning och sammanfattande slutsats med
rekommendationer
Bedömning:

Den utvärderade utbildningen uppfyller examenskraven för kandidat-, magister- och doktorsexamen enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Sammanfattande slutsats med rekommendationer:

Avdelningens verksamhet har under flera år varit ansträngd p.g.a. svårigheter att
återbesätta den ledigförklarade professuren. Detta har negativt påverkat möjligheten till ämnets utveckling, rekrytering av doktorander samt införskaffandet av
externa forskningsmedel. Då den obesatta professuren nu blivit tillsatt samtidigt
som en delad professur skapats tillsammans med SCB finns nu mycket goda förutsättningar för att bygga upp en stark statistikerutbildning i Örebro. Den sammanhållna A-kursen på 20 poäng, unik för Örebro, är ett intressant pedagogiskt initiativ. Arbetet med inrättandet av den delade professuren visar även på en medveten
satsning för att knyta kontakter med avnämare. Avseende forskarutbildningen bör
doktoranderna ges möjlighet till undervisning för pedagogisk meritering. Andra
förbättringsområden är en mer systematisk form för kursvärdering samt att tidsramarna hålls för examensarbeten.
Bedömargruppen ger följande rekommendationer:
• Förbättrade rutiner för kursvärderingar bör införas.
• Tidsramen för examensarbetena bör hållas.
• Doktorander bör ges möjlighet till undervisning för pedagogisk meritering.
• En högre seminarieverksamhet bör införas.
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Demografi
Demografiämnets utveckling i Sverige
Elizabeth Thomson och Eva Bernhard, Stockholms universitet

Demografin i Sverige har en lång tradition, vilket till stor del beror på att
man tidigt hade tillgång till god befolkningsstatistik, först från Tabellverket,
som inrättades 1749, och sedan från Statistiska centralbyrån (SCB). Denna
statistik har bidragit till ett demografiskt intresse, först bland statistiker men
så småningom också bland ett antal andra samhällsvetenskapliga discipliner,
liksom även historia. Till och med 1969 var ämnet beroende av enskilda forskares intresse, vilket begränsade samhällets möjligheter att anlita inhemsk demografisk expertis. År 1969 inrättade det Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet (HSFR) en professur i demografi i Göteborg (statistik). År 1981
inrättades ytterligare en demografisk HSFR-professur i Umeå (historisk demografi), och professuren i demografi överfördes från Göteborg till Stockholm.
Dessa rådsprofessurer överfördes till respektive universitet år 1994. Samma år
utkom rapporten Demografin i Sverige, som utarbetats av Socialvetenskapliga
forskningsrådets demografigrupp och som rekommenderade att en professur
borde inrättas i demografi med samhällsvetenskaplig inriktning. År 2000 inrättade Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) en professur
i demografi i Lund (ekonomisk demografi). I dag koncentreras den demografiska verksamheten vid svenska universitet omkring dessa tre professurer.
Universitet med betydelse för ämnesutvecklingen
Stockholms universitet

År 1981 tilldelades Jan Hoem en HSFR-professur i demometri som ursprungligen placerades vid statistiska institutionen. Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA) byggdes upp kring denna professur och har sedan
1983 varit knuten till sociologiska institutionen. Detta var den i särklass största
forskningsenheten i ämnet. Från och med 1985 erbjöds forskarutbildning i
demografi, och höstterminen 1987 påbörjades undervisning i demografi på
grundutbildningsnivå (så småningom med demografi som examensämne). År
1999 blev Jan Hoem direktör vid Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock); efteråt lämnade flera forskare avdelningen, och demografi
ingår sedan 2001 som en integrerad del av sociologiska institutionen. Jan
Hoem lämnade professuren 2002, och forskarutbildningen i demografi lades
ned.
Samma år grundade Eva Bernhardt en tvärvetenskaplig magisterkurs i demografi på 40 poäng. Kursen är ett samarbete mellan fem institutioner: so-
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ciologi, som är värdinstitution, ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik. År 2004 tilldelades Elizabeth Thomson professuren
efter Jan Hoem. Denna professur är nu en professur i demografi, knuten till
sociologiska institutionen. Samma år befordrades Eva Bernhardt till professor i demografi, och forskarutbildningen i sociologisk demografi grundades.
Utbildningen är skild från forskarutbildningen i sociologi genom flera kurser,
antagningskrav och förstås avhandlingens ämne. Eva Bernhardt gick i pension
oktober 2005 men har efterträtts av Livia Olàh, och till hösten 2006 tillträder ytterligare två lektorer i demografi. Det finns inget separat grundutbildningsuppdrag för demografi, utan det ingår i det uppdrag som sociologiska
institutionen har. Demograferna erbjuder kurser på B- och C-nivå såväl som
magisterkursens “demografiblock” (15 poäng). Stockholms universitet erbjuder den enda fullständiga utbildningen i demografi i Sverige.
Umeå universitet

År 1981 tilldelades Lars-Göran Tedebrand professuren i historisk demografi
i Umeå. Kring denna professur inom den humanistiska fakulteten byggdes
enheten för historisk demografi upp. Efter professor Tedebrands pensionering år 2000 tilldelades Anders Brändström professuren. Historisk demografi
utgör också kärnan i Centrum för befolkningsstudier (CBS) vid Demografiska databasen (DDB). DDB startade 1973 med Riksarkivet som huvudman och inrättades som en särskild enhet vid Umeå universitet 1978. Målet
är att datorisera innehållet i äldre kyrkböcker för att göra dessa tillgängliga
för forskning. Centrum för befolkningsstudier har som syfte att bedriva interdisciplinär forskning, bilda forskarnätverk inom det demografiska vetenskapsområdet, samt skapa och upprätthålla en attraktiv vetenskaplig miljö
för gästforskare. Som utgångspunkt för sin forskning brukas det historiska,
sociala och demografiska datoriserade källmaterial som tillhandahålls av Demografiska databasen. Centrum för befolkningsstudier är en av tio “excellenta
forskningsmiljöer” som fick stöd från Vetenskapsrådet i fem år 2005–2009.
Anders Brändström är föreståndare för båda enheterna.
Professorn i historisk demografi har examinationsrätt i historia, och doktorandrekrytering sker från detta ämne. I CBS uppgifter ingår även undervisning, metodutveckling och handledning av forskarstuderande. Inom statistiska institutionen erbjöds en grundkurs (20 poäng) 2004. Fristående kurser
med demografiskt innehåll erbjuds av flera institutioner.
Lunds universitet

Den befolkningsekonomiska forskningsgruppen vid ekonomisk-historiska institutionen var 1994 en av de största grupperna av demografiskt orienterade
forskare som hade viss kontinuitet men inte fasta basresurser. I dag heter
den Forskningsgrupp i ekonomisk demografi och består av forskare och forskarstudenter inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin,
socialt arbete och statistik, som i sin forskning tar upp viktiga ekonomiska
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samhällsfrågor med koppling till demografi ur ett internationellt och historisk
perspektiv. 2000 tilldelades ekonomhistorikern Tommy Bengtsson den nya
FAS-professuren i demografi.
Numera ges grundutbildning i demografi huvudsakligen inom statistikämnet, men tidigare fanns också kurser i ekonomisk historia. Forskarutbildningen ges i ekonomisk historia och statistik med betoning i respektive ämnen.
Forskarutbildningen ges ibland i samarbete med Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock) och University of California at Berkeley.
Andra institutioner/organisationer med demografisk verksamhet

Trots att det saknas basresurser öronmärkta för demografisk forskning har
det vid flera andra institutioner bedrivits en viss forskning i befolkningsfrågor som ett resultat av personligt intresse från enskilda forskare. Svensk demografisk förening (SDF) gjorde i början av 1990-talet en undersökning som
upptäckte 45 institutioner där man kunde finna forskningsprojekt med centrala demografiska inslag. År 2001 erhöll fem unga forskare forskarassistenttjänster i demografi från FAS, placerade vid SUDA, Centre for Health Equity
Studies (CHESS, Stockholms universitet), ekonomisk-historiska institutionen
vid Lunds universitet, institutionen för hälsa och samhälle vid Linköpings universitet och institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
Två icke-akademiska institutioner har blivit viktiga för utvecklingen av demografisk forskning och forskarutbildning i Sverige, nämligen Institutet för
framtidsstudier i Stockholm (IF) och SCB:s avdelning för demografisk analys
och jämställdhet. Den senare är förstås välkänd för att producera många til�lämpade studier, varav flera publicerats i avdelningens tidskrift Välfärd. IF:s
forskningsprogram har fokuserat på demografiska förklaringar och prognoser
sedan slutet av 1990-talet.
Alla svenska demografer kan bli medlemmar i Svensk demografisk förening, som bildades 1970. Föreningen arbetar för kontakt mellan demografiska
forskare samt mellan dessa och andra som arbetar med demografiska frågor
i Sverige. Verksamheten består bland annat av att ordna seminarier runt
olika demografiska teman. Ett medlemsblad utkommer ett par gånger per
år. Information om andra konferenser, seminarier etc. förmedlas även. Även
företag, institutioner, myndigheter, bibliotek och forskningsgrupper kan bli
stödmedlemmar i föreningen. Svensk demografisk förening ingår i Nordisk
demografisk förening, som även har danska, finska och norska medlemsföreningar. Vartannat år ordnas ett Nordiskt Demografiskt Symposium i ett av
medlemsländerna, senast i Aalborg, Danmark, i april 2005.
Nationella nätverk

Ämnets lilla storlek medför en god kännedom om den verksamhet som förekommer inom demografiämnet i landet. Kunskaperna sprids genom konferenser men även genom den samverkan som finns vid universiteten i Stockholm,
Lund och Umeå. Mellan dessa förekommer kursutbyten och utbyten mellan
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studenter och doktorander. Utöver detta förekommer samarbete med Institutet för framtidsstudier i Stockholm och Statistiska centralbyrån. Dessutom
sker samarbeten och kunskapsutbyten med t.ex. Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap, Vetenskapsrådets Kommitté för infrastruktur och Svensk
demografisk förening.
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Referensram till utvärderingen av demografi
Studenter:

• Studenterna skall ha tillräckliga förkunskaper i matematik från gymnasiet. Det formella kravet för att ha rätt att antas till studier i ämnet är i
allmänhet lågt (lägst betyget Godkänd i matematik på gymnasiekurs C).
Detta medför mycket stor variation i studenternas förkunskaper, analytiska förmåga och problemlösningsförmåga, vilket kräver särskild uppmärksamhet från utbildningsanordnaren.
• Rekryteringen av studenter skall vara tillräcklig för att nödvändiga resurser skall finnas för att bedriva en god utbildning. Om studentunderlaget
sviktar skall en åtgärdsplan finnas för ökad rekrytering.
• Utbildningsanordnaren skall upplysa om och stimulera studenterna till
olika former av nationell och internationell utbytesverksamhet.
• Institutionen skall inbjuda studenterna till ett aktivt medinflytande på institutionen.
Lärare:

• Utbildningsmiljön avseende lärarkompetens skall hålla en tillräckligt hög
ämnesmässig nivå. Detta kan uppnås genom en egen lärarstab samt genom nätverk med andra ämnen/institutioner.
• Det skall finnas en beredskap för nyrekrytering av lärare när detta påkallas. Detta är speciellt av vikt för mindre utbildningsenheter.
• Lärarna skall ha god pedagogisk kunskap. Utbildningsanordnaren bör ge
intresserade lärare möjlighet till pedagogisk utveckling, t.ex. i form av läromedelsförfattande.
• Organiserade former eller forum för pedagogiska diskussioner bör finnas.
Lärarna skall ges möjlighet till pedagogisk kompetensutveckling.
• Lärarna skall ges återkommande möjligheter att följa forskningens utveckling i ämnet, genom egen forskning eller på annat sätt, för att garantera nära samband mellan forskning och utbildning och för att undvika
användning av föråldrad kurslitteratur.
• Utvecklingssamtal skall genomföras årligen med anställd personal.
Utbildning:

• Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund, och ett nära samband skall
finnas mellan forskning och utbildning. Utbildningen skall även träna
studenterna till ett kritiskt förhållningssätt.
• Tillräckliga resurser/undervisningsformer, t.ex. i form av propedeutiska
kurser i matematik, stödundervisning etc., skall finnas för att studenterna
skall kunna fullfölja sina studier.
• Studenterna skall tränas i skriftlig och muntlig framställning. De skall
även tränas i att diskutera med och förmedla kunskaper till personer utan
specialistkunskaper inom ämnet.

99

• Utbildningen skall förbereda studenterna för en framtida arbetsmarknad.
Ämnet:

• Processen för examensarbetet skall tillförsäkras en god akademisk kvalitet
såväl som en god handledning.
• De laborativa momenten skall tillförsäkra studenterna förmåga att beskriva och analysera datamaterial med hjälp av dator och lämplig programvara.
• Ämnet skall samverka med det omgivande samhället.
• Institutionen/motsvarande skall bedriva ett systematiskt arbete för att
stärka samverkan med det omgivande samhället. Både lärare och studenter skall uppmuntras, och ges möjlighet, att skapa och upprätthålla goda
kontakter med det omgivande samhället, som grund-/gymnasieskola och
näringsliv, t.ex. genom informationsdagar för gymnasister och blivande
arbetsgivare, genom uppsatsarbeten som behandlar problem hämtade från
omgivande näringsliv och offentlig verksamhet, genom föredrag och populärvetenskapliga artiklar riktade till allmänheten och konsultverksamhet.
Övriga kvalitetsaspekter:

• Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för personal och studenter,
och studenterna skall ges möjlighet att ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.
• Utbildningens kvalitet och även dess användbarhet för en framtida yrkesroll utanför akademin bör utvärderas, t.ex. i form av alumniundersökningar och i kontakter med avnämare.
Speciella aspekter för forskarutbildning:

• Doktoranden skall tillförsäkras en god och regelbunden handledning.
• Den individuella studieplanen skall följas upp av fakultetsnämnden minst
en gång per år. Vid uppföljningen skall doktorand och handledare informera fakultetsnämnden om hur utbildningen fortskrider. Doktorand och
handledare skall skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella
studieplanen och de ändringar som görs i den.
• Forskningsmiljön skall hålla en tillräckligt hög vetenskaplig nivå. Detta
kan uppnås genom egna forskare samt genom nätverk med andra forskande institutioner.
• Institutionen bör stimulera doktoranderna till deltagande vid internationella vetenskapliga konferenser och workshops samt till internationella utbyten.
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Lärosätesbeskrivning och bedömning
Stockholms universitet – demografi
Föreliggande utvärdering avser utbildningen till magisterexamen i demografi
och doktorsexamen i sociologisk demografi.
Basfakta
Summan av tillsvidareanställda lärare på helårsbas vid lärosätet, forskarass./forskare samt tjänstefördelning inom grundutbildning i demografi (GU) och forskarutbildning/forskning i demografi (FU + Fo)
vt 2005
Lärare
Adjunkter

Lektorer
(därav doc.)

Professorer

Forskarass./
forskare

GU

FU + Fo

0

1 (1)

0,7

1,8

0,6

2,5

Antal forskarstuderande med minst 50 % aktivitet, vt 2005
Kvinnor

Män

2

1

Antal helårsstudenter på olika utbildningsnivåer
HÅS (medelvärde från 2003 och 2004)
1–20

21–40

41–60

61–80

–

–

–

16

Antal kandidat- och magisteruppsatser
Kandidat- och magisteruppsatser
(antal examinerade studenter)
2003

2004

Kandidat

Magister

Kandidat

Magister

–

2

–

2

Självvärdering

Självvärderingsrapporten är skriven av ämnesledningen. Lärare och doktorander har lämnat information och har läst och kommenterat utkast till rapporten. Studenterna har inte deltagit i framtagandet av rapporten.
Organisatorisk placering

Grundutbildning i demografi och forskarutbildning i sociologisk demografi
ges vid den sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Institutionen hör till den samhällsvetenskapliga fakulteten.
Grundutbildning och undervisning
Ämnesinnehåll och kurslitteratur

Demografi ges på D-nivå. Före 2001 gav man även kurser på A-, B- och Cnivå. Sedan höstterminen 2002 ges en tvärvetenskaplig magisterkurs i demo-

101

grafi. Magisterkursen är ett samarbete mellan fem institutioner: sociologi,
ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik. På B- och
C-nivå i sociologi ges kurser med tydlig demografisk inriktning. För att bli
antagen till magisterkursen krävs inte separata förkunskaper i statistik eller
matematik. Studenternas förkunskaper är beroende av kraven vid de separata
ämnesinstitutionerna.
Pedagogik

Undervisningen bedrivs med hjälp av föreläsningar och seminarier. Examinationen genomförs huvudsakligen i form av hemtentamen. Ibland kan en del
av en examination bestå av en muntlig del som genomförs vid ett obligatoriskt
seminarium. Studenterna på magisterkursen har av naturliga skäl olika ämnesbakgrund, vilket gör att de har varierande förkunskaper i matematik och
statistik, vilket ibland blir till ett problem i demografiblockets metodavsnitt.
Lärarna är medvetna om detta och arbetar för att stötta de behövande studenterna. Hittills har alla studenter klarat metodavsnittet.
Lärarna har inte något formaliserat forum för pedagogiska diskussioner
men menar att de sinsemellan diskuterar pedagogiska frågor.
Bedömargruppen anser att kunskaper motsvarande en grundläggande kurs i
samhällsvetenskaplig statistik bör krävas av de studenter som antas till magisterkursen.
Forskningsanknytning

Samtliga demografilärare som är anställda vid sociologiska institutionen kombinerar undervisningen med egen forskning, vilket i hög grad även gäller de
externa lärarna. Ett exempel på koppling mellan demografiutbildningen och
den forskning som bedrivs inom demografigruppen, som i huvudsak handlar
om familjedemografi, är att temat för ämneskursen i sociologi är familjesociologi. Lärarna använder exempel från sin egen forskning i undervisningen.
Studenterna menar att de får goda möjligheter till inblick i lärarnas forskningsområden.
Examensarbetet

Magisterstudenterna skriver uppsats inom sitt huvudämne men med en demografisk inriktning. Lektorn i demografi är huvudexaminator. Heminstitutionen står för handledning och seminariebehandling. Vid behov kan en
bihandledare i demografi utses. Studenterna har relativt stor frihet att välja
uppsatsämne. Förutom sedvanliga krav skall studenten för att kunna bli godkänd på uppsatsmoment presentera den näst sista versionen av uppsatsen på ett
demografiseminarium, där uppsatsen blir kommenterad ur ett demografiskt
perspektiv. Bedömningskriterierna är lika dem på C-nivå i sociologi men med
större betoning på självständigt tänkande och kritiskt förhållningssätt.
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Kursvärderingar

Kursvärderingar sker efter varje delkurs. Återkoppling till studenter sker inte
systematiskt. Sociologiska institutionens utvärderingsformulär används med
vissa anpassningar. Exempel på åtgärder avdelningen vidtagit som en konsekvens av kursvärderingarnas resultat är vissa ändringar i kurslitteraturen och
att en populär gästlärare på nytt bjudits in.
Bedömargruppen kan konstatera att avdelningen har ambitioner att utveckla
kursvärderingssystemet och påpekar vikten av att stärka återkopplingen av resultaten till studenterna.
Lärare i grundutbildning

Under 2006 kommer tre lektorat att tillsättas. Lärarresursen kommer då att
bestå av en adjunkt, tre lektorer och en professor. Samtliga lektorer kombinerar sin undervisning med egen forskning. Utvecklingssamtal är ännu inte
formaliserade.
Bedömargruppen noterar att lärarsituationen förbättrats väsentligt. Bedömargruppen vill uppmana demografigruppen att se till att utvecklingssamtal genomförs regelbundet.
Studenter
Rekrytering av studerande

För att öka rekryteringen till magisterprogrammet har demografigruppen
skickat ut ett brev till C-studenter på samtliga deltagande institutioner med
information om programmet. Inom gruppen har åtgärder diskuterats för att
försöka öka studentunderlaget. Gruppens uppfattning är att behovet av demografer inom statlig och kommunal verksamhet kommer att öka.
Magisterprogrammet har hittills getts i tre omgångar, och totalt har ett trettiotal studenter genomgått utbildningen.
Bedömargruppen vill uppmuntra demografigruppen att genomföra de åtgärder
som diskuterats, då det är av stor vikt för utbildningens överlevnad att studentunderlaget stärks. Demografigruppen bör också se om den förväntat ökade efterfrågan
på demografer ställer nya eller andra krav på t.ex. prognoskunskaper och anpassa
kurserna för att möta sådana krav.
Studentinflytande

Demografistudenterna har inte något eget ämnesråd. Studentgruppen är förhållandevis liten, och kontakten med lärarna verkar god. Studenterna uttrycker
själva att det finns goda informella möjligheter att påverka utbildningen.
Goda informella möjligheter till inflytande utesluter inte behovet av ett formaliserat system för studentinflytande, särskilt inte då avdelningen har ambitioner
att utöka studentgrupperna.
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Forskarutbildningen
Rekrytering

Mellan 1985 och 2002 gav Stockholms universitet en forskarutbildning i demografi. Forskarutbildningen gjordes om 2004 till en utbildning som ger en
examen i sociologisk demografi. Utbildningen ges av sociologiska institutionen. För att antas till forskarutbildning krävs en fil. kand. i sociologi eller
annat ämne relevant för demografi. Fakultetsmedel finns för en doktorandtjänst. Demografigruppen fick möjlighet att utnyttja ”sparade medel” från den
tid ingen forskarutbildning gavs. På detta sätt gavs möjligheten att anta tre
doktorander hösten 2004 (en av dessa med egenfinansiering). Åtminstone en
av magisterstudenterna i demografi planerar att påbörja forskarutbildningen
hösten 2006.
Handledning

Alla tre doktorander har goda möjligheter till tid med sin handledare; däremot
saknas i viss mån handledarkompetens för en av doktoranderna avseende dennes ämnesinriktning. Det har delvis lösts genom att doktoranden har tilldelats
en bihandledare. Den individuella studieplanen uppdateras varje år.
För att stärka handledarkompetensen är det viktigt att en eller fler av de nyanställda lektorerna kan meritera sig som docenter.
Kurser samt forskarutbildningsmiljö

Kursdelen i forskarutbildningen omfattar 60 poäng. Demografikurserna inkluderar demografiblocket samt event-history analysis som ingår i magisterutbildningen. Obligatoriska kurser i sociologi omfattar klassisk och modern
sociologisk teori, kvantitativa metoder och familjesociologi. Övriga 25 poäng
är valbara. Det finns goda möjligheter att läsa externa kurser, både nationellt
och internationellt.
Ett antal internationella gästföreläsare har också hållit kortare kurser för
institutionens forskarstudenter. Sociologiska institutionen arrangerar ett högre
vetenskapligt seminarium en gång i veckan. Demografidoktoranderna bjuds
även in att delta i seminarier som ges av de institut och organisationer som
demografigruppen har samarbete med.
Demografigruppen har haft framgång med att skaffa externa medel. Medel
har erhållits från Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond samt från
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).
Det finns ett aktivt doktorandråd vid institutionen som en av demografidoktoranderna sitter med i.
Omvärldskontakter/nationell och internationell samverkan

Samtliga lektorer har kontakt med organisationer och institut utanför universitetet. En av dem har en anställning vid SCB, och två av dem arbetar eller har arbetat på Institutet för framtidsforskning. Den tredje lektorn är för
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närvarande knuten till Max Planck-institutet i Rostock. Demografigruppen
har också etablerade kontakter och utbyte med SOFI (Institutet för social
forskning), SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) samt CHESS (Center for Health Equity Studies). Lärargruppen har
ett stort internationellt kontaktnät som kommer både forskarstudenter och
grundutbildningsstudenter till godo. En av doktoranderna kunde t.ex. följa
med professorn till USA för att läsa kurser som kunde tillgodoräknas inom
utbildningen.
Demografigruppen har goda omvärldskontakter, både nationellt och internationellt, både med praktisk verksamhet och med forskningsorganisationer. Lärarna
har också goda mediekontakter som bör kunna utnyttjas ytterligare för att göra
demografiämnet mer känt.
Bedömning och sammanfattande slutsats med
rekommendationer
Bedömning:

Den utvärderade utbildningen uppfyller examenskraven för magister- och doktorsexamen enligt högskoleförordningen och bedömargruppens referensram.
Sammanfattande slutsats med rekommendationer:

Demografigruppen vid Stockholms universitet befinner sig i en övergångssituation.
De har under en tid levt med en stark underbemanning men har nu lyckats vända
den situationen. En professor från USA har anställts, och tre lektorat kommer att
tillsättas under 2006. När hela lärargruppen är på plats kommer gruppen bestå av
en professor, tre lektorer och en adjunkt. Samtliga lektorer kommer att kombinera
sin undervisning med egen forskning, vilket är mycket positivt.
Det är en engagerad och entusiastisk lärargrupp med hög kompetens, vilket ger
gott hopp om den framtida verksamheten. Demografigruppen har mycket goda
omvärldskontakter, både nationellt och internationellt och både med praktisk
verksamhet och med forskningsorganisationer. Lärarna har också goda relationer
till medierna. Den tvärvetenskap som utmärker magisterprogrammet och lärargruppen är också en styrka.
När nu gruppen, ämnet och förhoppningsvis också studentgruppen växer är det
viktigt att systematisera kvalitetssäkringssystemet. Det går inte att enbart förlita
sig på att det informella systemet fungerar. Formerna för kursvärderingar behöver
förbättras och då särskilt återkopplingen till studenterna. Studentinflytandet måste
formaliseras och kontinuerliga utvecklingssamtal med personalen måste införas.
När det gäller utbildningens innehåll borde den kvantitativa delen kunna stärkas, åtminstone borde en grundläggande kurs i samhällsvetenskaplig statistik starkt
rekommenderas – och ev. göras obligatorisk – för de studenter som börjar magisterprogrammet.
För att stärka handledarresursen i forskarutbildningen bör en eller flera av lektorerna kunna skaffa sig meritering som docenter. Det är av stor vikt att studentunderlaget utökas. Demografigruppen har många goda idéer om hur man bättre
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ska kunna marknadsföra utbildningen och bedömarna uppmuntrar lärarna att
genomföra dessa aktiviteter. Lärarnas mediekontakter bör också kunna utnyttjas
i större utsträckning för att göra ämnet mer känt.
Bedömargruppen ger följande rekommendationer:
• Formalisera studentinflytande, kursvärderingar och utvecklingssamtal.
• Skapa förutsättningar för att öka studenternas kunskaper i kvantitativ metod, bl.a. genom att införa krav på, eller starkt rekommendera, grundläggande förkunskaper i samhällsvetenskaplig statistik.
• Stärk handledarresursen.
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