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Tack invandrare!

KENNETH CARLING

År 1949 brann farmor och farfars hus 
i den lilla staden Närpes i Finland 
ned för andra gången. Livet hade inte 

varit lätt för dem eller deras tio barn. Under de-
pressionen efter att farfars af-
färsverksamhet hade hamnat 
i svårigheter lämnande han 
familjen och Finland för att 
arbeta ihop ett kapital i Ka-
nada som skogsarbetare. Ka-
pitalet användes senare för att 
finansiera huset som brann 
ner, byggdes upp och brann 
ned igen. Där någonstans i 
50-årsåldern ledsnade farfar 
och farmor på motgångarna 
på hemmaplan och lämnade 
Finland för att söka sig ett nytt hem och ett nytt 
liv i Västmanland i Sverige. Några av deras barn 
hade redan flyttat till det invandrarvälkom-

nande landet Sverige, medan andra delar av 
släkten lämnat Finland för andra sådana länder 
som Australien, Kanada och USA.

Att välkomna nya relationer, 
nya tankesätt, nya kulturer och 
för övrigt allt som är nytt och an-
norlunda är en självklarhet inom 
forskningen. In- och utflöde av 
studenter och forskare vid våra 
lärosäten är väsentligt för deras 
intellektuella dynamik. I ämnet 
statistik är nuläget därvidlag gott, 
det räcker med att granska Cra-
mérsällskapets förteckning över 
nyblivna licentiater och doktorer 
som finns på sällskapets webb-

plats. En uppskattning från min sida är att minst 
hälften av all doktorandforskning i statistik de 
senaste åren har skett tack vare att enskilda 

personer valt att invandra till Sverige för studier 
och forskning samtidigt som vårt land och våra 
politiska företrädare har välkomnat dem.

Min förhoppning är att det ska förbli så. 
Söndagen den 14 september var därför en be-
svikelsens dag för mig. Nästan var sjätte väljare 
önskade sig företrädare vars politiska mål inne-
bär såvitt jag kan bedöma mindre och sämre 
forskning i statistik. Vad är vitsen med det?

Apropå doktorander och disputationer så 
är det snart dags att börja 
nominera kandidater till 
Cramérpriset 2015. Och 
hur var det nu med Ha-
rald Cramér? Var inte hans 
handledare den ungerska 
invandraren Marcel Riesz? 

»Att välkomna nya 
relationer, nya tan-
kesätt, nya kulturer 
och för övrigt allt 
som är nytt och 
annorlunda är en 
självklarhet inom 
forskningen.»

Utlysning av Cramérpriset 2015
n Cramérpriset utdelas 
årligen till en person 
som disputerat i statistik/
matematisk statistik. För 
att komma i fråga för 
årets pris skall avhand-
lingen med framgång 
offentligt försvarats under 
nomineringsperioden 
från 8 februari 2014 till 6 
februari 2015.

En avgörande faktor är 
avhandlingens vetenskap-
liga kvalitet. Ett mått är 
om, och i så fall i vilka 
tidsskrifter, avhandlingens 
artiklar blivit accepterade 
för publicering. Förutom 
detta kan även andra as-
pekter vägas in, såsom pe-
dagogisk skicklighet och 
personliga egenskaper. Ett 
mått på den pedagogiska 
skickligheten kan vara hur 
väl avhandlingens inled-
ning är skriven.

Cramérsällskapets 
styrelse samlar in nomi-
neringar (avhandlingen 
samt en motivering). Vem 
som helst kan skicka in 
nomineringar, även om 
det naturligaste är att 
detta görs av avdelnings-
föreståndare/prefekt vid 
kandidatens institution i 
samråd med handledare. 
I nomineringen kan, men 
måste inte, ingå utlå-
tande av opponenten och/
eller någon medlem av 
betygskommittén. Även 
utlåtande skrivet av annan 
person, till exempel den 
nominerades nuvarande 
chef, kan ingå. Referens-
personer kan också anges. 
För att bidra till en hållbar 
miljöutveckling accepterar 
Cramérsällskapet endast 
nomineringar i elektro-
nisk form.

Efter att nominering-
arna kommit in tillsätts 
en oberoende grupp av 
sakkunniga av styrelsen 
(styrelsemedlemmar kan 
ingå om inte jäv förelig-
ger). Denna grupp har till 
uppgift att till styrelsen 
lämna in en rangordning 
med motivering. Därefter 
fattar styrelsen beslut om 
pristagare. Pristagaren 
förväntas presentera sin 
avhandling vid Cramér-
sällskapets årsmöte den 17 
mars 2015.

Pristagaren belönas 
med ett diplom samt 5000 
kr.

Välkommen med din 
nominering senast den 6 
februari 2015!

E-posta ditt förslag till 
Cramérsällskapets ordfö-
rande, Kenneth Carling, 
med adress kca@du.se


