
Verksamhetsberättelse 2022 - Cramérsällskapet       
 
Årsmöte 
Cramérsällskapets årsmöte (digitalt via Zoom) startade verksamhetsåret torsdagen den 24 mars 
2022. Till ny styrelse valdes 
• Ordförande: Martin Singull, Linköpings universitet (omval till styrelsen, ny som 

ordförande), 
• Sekreterare: Annika Lang, Chalmers & Göteborgs universitet (omval), 
• Kassör: Anders Lundquist, Umeå universitet (omval), 
• Ledamot: Daniel Ahlberg, Stockholms universitet (nyval), 
• Ledamot: Behnaz Pirzamanbein, Lunds universitet (omval),  
• Ledamot: Ingeborg Waernbaum, Uppsala universitet (nyval),  

och till revisorer valdes Pierre Carbonnier, Lunds universitet (omval), Hans Nyquist, 
Stockholms universitet (omval) med Anders Björkström, Stockholms universitet (omval) som 
suppleant. På årsmötet valdes också samma valberedning som 2021, det vill säga Aila Särkkä, 
Chalmers & Göteborgs universitet (sammankallande), Fredrik Olsson, Lunds universitet, och 
Jun Yu, Umeå universitet. 
 
Minikonferens 
I samband med årsmötet hölls en digital minikonferensen för att fira Cramérpristagaren 2021, 
Martina Favero. Martinas avhandling inom matematisk populationsgenetik har titeln 
'Asymptotics, weak convergence and duality in population genetics', och hon disputerade vid 
KTH med Henrik Hult som handledare. Minikonferensens tema var således inom samma 
område med väldigt uppskattade talare  
• Paul Jenkins, University of Warwick – Stochastic modelling in population genetics, 
• Martina Favero, University of Warwick – Some asymptotic results for the Kingman 

coalescent, 
• Anastasia Ignatieva, University of Oxford – Birth-death models in population genetics, 
• Ellen Baake, Bielefeld University – Ancestral lines under selection and recombination, 
• Ingemar Kaj, Uppsala University – A Wright Fisher graph model – genetic sequence 

dynamics and steady state. 
Till Cramérpristagare för 2022 utsågs Erik Thorsén, Stockholms universitet med Taras Bodnar 
som handledare, och avhandlingen 'Optimal portfolios in the high-dimensional setting: 
Estimation and assessment of uncertainty'. 
 
Webinarier 
Under året fortsatte Cramérsällskapet de nationella digitala (Zoom) webinarierna, som 
sällskapet initierade 2021, 
• Gabriel Wallin, Umeå universitet & London School of Economics – Test score equating of 

nonequivalent groups using propensity scores, 
• Mia Deijfen, Stockholms universitet – Competing growth on random graphs, 
• Frank Miller, Linköpings universitet & Stockholms universitet – Optimal pretesting of 

questions for Swedish national tests in school, 



• Patrik Andersson, Uppsala universitet – Pandemic mortality rates. 
Webinarierna är uppskattade men med varierat deltagande på mellan 10 – 30 deltagare. 
 
Höstmöte 
Den 7 – 8 november arrangerade Cramérsällskapet höstmötet vid Stockholms universitet med 
temat 'Hur ska/kan vi designa våra utbildningar inom (matematisk) statistik på kandidat- och 
masternivå för att möta förväntningarna samtidigt som vi behåller kärnan av ämnet?'. Uppemot 
25 deltagare lyssnade på korta presentationer från alla institutioner eller avdelningar med 
statistisk undervisning samt lite längre presentationer av  
• Peter Guttorp, gäst vid Chalmers & Göteborgs universitet – Vadan och varthän? 

Statistikvetenskapens historia och framtid i svenska universitet, 
• Annika Tillander & Bertil Wegmann, Linköpings universitet – Kandidatprogrammet i 

statistik och dataanalys samt masterprogrammet i Statistics and Machine Learning vid 
Linköpings universitet, 

• Ingrid Hobæk Haff, Oslo universitet – Masterprogrammene i statistikk og data science ved 
Universitetet i Oslo - likheter og forskjeller, 

• Måns Magnusson, Uppsala universitet – Statistikämnet och maskininlärning, 
• Krzysztof Podgorski, Lunds universitet – From Data Mining to Data Science - a journey 

of introducing, promoting, and defending machine learning within statistics, 
• Paul Dickman, Karolinska Institutet – Förslag till nytt gemensamt (KI/KTH/SU) 

masterprogram i biostatistik och data science med start HT2024, 
• Marina Axelson-Fisk, Chalmers & Göteborgs universitet – Masterprogrammet Data 

Science och AI på Chalmers. 
På kvällen samlades deltagarna för middag och fortsatta diskussioner. Mötet var mycket lyckat 
och deltagarna återvände hem med ny inspiration och energi. 
 
Övrigt  
Nordiska konferensen i Matematisk statistik, NordStat kommer arrangeras i juni 2023 i 
Göteborg med Institutionen för Matematiska vetenskaper vid Chalmers & Göteborgs 
universitet som ansvarig arrangör. Cramérsällskapet förslog tidigare medlemmar till den 
vetenskapliga kommitteen och följer nu förberedelserna noga.  
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