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Ämnesbeskrivning 

Ämnet matematisk statistik består av sannolikhetsteori och statistik. Sannolikhetsteori är en gren av 
matematiken, baserad på mått- och integrationsteori, som används vid konstruktion och analys av 
modeller för slumpförsök, det vill säga försök vars resultat beror av slumpmässiga faktorer. Statistik är 
vetenskapen om hur man inom ramen för ett visst försök kan utnyttja observerade värden för att 
prediktera okända storheter som inte kan observeras. Sannolikhetsteoretiska modeller är då ett 
oumbärligt redskap, varför de två delämnena är intimt förknippade med varandra. 

Mål och syften 

Utbildningen på forskarnivå avser att ge skolning i vetenskaplig metodik genom författandet av en 
vetenskaplig avhandling, allmänna kunskaper och överblick över ämnet matematisk statistik samt 
fördjupade kunskaper inom någon eller några delar av ämnet. Den ska även ge färdighet att 
självständigt bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ämnet eller närstående områden.  

Utbildningens genomförande 

Kurser 

För att utbildningen ska ge doktoranden bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet 
matematisk statistik ska kursdelen för doktorsexamen i normalfallet innehålla åtminstone 30 hp av 
kurser i sannolikhetsteori (inklusive stokastiska processer), och åtminstone 30 hp av kurser i statistisk 
inferens (teori eller praktik). I kursdelen för licentiatexamen ska i normalfallet åtminstone 15 hp 
utgöras av kurser från vardera av dessa två delområden. Vidare kan kurser på forskarnivå i andra 
relevanta ämnen såsom matematik, tillämpad matematik, beräkningsmatematik, optimeringslära, 
biologi, datalogi, fysik, ekonomi, informationsteori, systemteori, reglerteori etc. också ingå i examen. 
Även fakultetsgemensamma kurser kan ingå i examen. 

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom matematisk statistik, och i synnerhet inom 

sitt forskningsområde, genom att välja lämpliga fördjupningskurser vilket görs med hänsyn till 

avhandlingsarbetet i samråd med handledaren.   

Följande är ett urval av avdelningens forskarutbildningskurser: 

 Probability theory part 1 

 Probability theory part 2 

 Stochastic calculus 

 Bayesian networks 

 Malliavin calculus and stochastic integration 

 Linear statistical models 

 Linear statistical inference 

 Gaussian random processes. 


