Fokus på

SAMHÄLLETS
DIGITALISERING
IT-FAKULTETENS MAGASIN

1

INNEHÅLL
IT-FAKULTETENS MAGASIN
2015-2016
REDAKTÖR OCH LAYOUT

Catharina Jerkbrant
031-772 4898
SKRIBENTER

Catharina Jerkbrant
Anneli Andersson
Erik Pedersen
Jan Ljungberg
Peter Dybjer
GRAFISK FORM

Kristina Edgren Nyborg
FOTO

Anneli Andersson
Catharina Jerkbrant
Pontus Johansson
Tomas Lindroth
Maciej Noskowski/iStockphoto
Maxwell Omwenga
Erik Pedersen
Rotorhead/freeimages
Elisa Tuhereze
Johan Wingborg
Jan-Olof Yxell
OMSLAGSBILD

Maciej Noskowski/iStockphoto
Där skribent/foto inte anges:
Catharina Jerkbrant

“IT-SAMHÄLLET FÖRÄNDRAR DEMOKRATIN”

s. 04

“ATT JOBBA MED IT ÄR ATT JOBBA MED MÄNNISKOR”

s. 05

TEMA: SAMHÄLLETS DIGITALISERING

s. 06

HUR JOBBAR VI MED SAMHÄLLETS DIGITALISERING?

s. 08

DIGITAL KOMMUNIKATION

s. 10

SÄKERHET, SEKRETESS OCH INTEGRITET ONLINE

s. 12

VISUALISERING AV MJUKVARUKVALITET

s. 14

HUR STYR MAN FÖRETAG MED IT SOM REDSKAP?

s. 16

UNIKT SAMARBETE FÖR TILLVÄXT I UGANDA

s. 18

JOHAN LARSSON HAR LÄST DATAVETENSKAP

s. 20

MOT EN MASTEREXAMEN I SOFTWARE ENGINEERING

s. 22

TRYCK

Billes Tryckeri AB

TRE INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM STARTAR 2017:
GAME DESIGN & TECHNOLOGY

s. 24

APPLIED DATA SCIENCE

s. 25

DIGITAL LEADERSHIP

s. 26

HEDERSDOKTORER: GERHARD FISCHER OCH VLADIMIR VOEVODSKY

s. 28

FAKTASIDOR

s. 30

IT-FAKULTETENS LEDNING:
Foton: Johan Wingborg

Våra ämnesområden
utgör en allt viktigare
del av samhället
Jan Smith, dekanus vid IT-fakulteten

DEKANUS

PRODEKANUS

Jan Smith

Dick Stenmark

2

3

NY PREFEKT FÖR TILLÄMPAD IT

NY PREFEKT FÖR DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

FREDRIKA LAGERGREN WAHLIN:

JOHAN KARLSSON:

“IT-samhället förändrar demokratin”

Vid halvårsskiftet 2015 tillträdde Fredrika
Lagergren Wahlin som ny prefekt på institutionen
för tillämpad IT. Fredrika kommer närmast från
statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
universitet och hon anser att ämnesområdena til�lämpad IT och statsvetenskap naturligt går hand
i hand.
– Demokratin är en styrelseform i förändring och
den utmanas i dag av idéströmningar knutna till
globaliseringen och utvecklingen av informationsteknologin, säger Fredrika Lagergren Wahlin.

Hur ser du på din roll som prefekt?
– Som prefekt på institutionen för tillämpad
IT ser jag det som en stor ära att få vara med
och leda en verksamhet som på ett så tydligt
sätt arbetar med de stora samhällsutmaningar
som digitaliseringen innebär. Jag ser det därför
som en viktig del av mitt uppdrag att lyfta fram
institutionens – och därmed också Chalmers och
Göteborgs universitets – forskning och utbildning
i den debatt som förs kring digitalisering och
samhällsförändring.

– IT har bidragit till att förändra vårt samhälle i
grunden, det vill säga hur vi lever i vardagen. Nu
kan vi ta omedelbar kontakt med allt och alla.
Man skulle kunna tro att detta är en stor fördel
i en demokrati, men det har också lett till fenomen som nätmobbning, ständig uppkoppling och
övervakning.
– Tekniken skapar inte bara närhet till våra medmänniskor, utan också till myndigheter. Fredrika
tar upp arbetslöshetsersättning som exempel där
man tidigare fick vända sig till a-kassan för att
få en stämpel, sedan gå till Försäkringskassan
för att få ytterligare en stämpel och till sist gå till
en annan lucka hos Försäkringskassan för att få
själva ersättningen.
– Så var det ända in på 70-talet, men i dag är det
helt borta. Nu loggar man in på nätet och gör
sina ärenden. Det ger en stor egenmakt för dem
som behärskar tekniken, men är sämre för dem
som inte är lika vana vid teknik och hellre hade
gått och fått sin stämpel, säger hon.
Fredrika pekar vidare på fler områden där statsvetenskap och IT smälter samman. Hon nämner
robotiseringen som förändrar arbetsmarknaden
och sociala mediers stora genomslagskraft, där
det sistnämnda har rönt stort intresse hos statsvetare.
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– En hel del av den forskning och utbildning som
bedrivs vid institutionen är inriktad på direkt
tillämpning och vi har en mycket stor bredd; allt
från forskare som studerar informationsteknologins användning i samband med migration, till
forskare som arbetar med artificiell intelligens
till exempel. Den här bredden och de konkreta
tillämpningarna gör att institutionen präglas av
dynamik och kreativitet. Och jag tycker att det
här med att vi är placerade på Lindholmen är ett
extra plus!

“Att jobba med IT är att jobba med människor”

Johan Karlsson tillträdde sommaren 2015 som
ny prefekt på institutionen för data- och informationsteknik, där han sedan många år tillbaka
forskar och undervisar inom området datorteknik.
– Datavetenskapen har idag blivit ett generellt
verktyg för många olika discipliner och många
olika tillämpningar, ungefär som matematiken
som sedan länge setts som ett generellt verktyg,
säger Johan Karlsson. Det börjar bli allt viktigare
att ha någon form av grundläggande kunskaper
i programmering och jag känner ett stort engagemang när det gäller idén att institutionen ska
kunna medverka till att med en bra pedagogik
föra in ämnet i grundskola och på gymnasienivå
till exempel. Vi vill gärna visa att programmering
och logik är något för alla.
– Vi arbetar mycket med kvaliteten och inriktningen på våra utbildningar. En ganska stor
utmaning består i att området är så föränderligt.
En annan utmaning vi har att jobba med är att
sudda ut föreställningen om att datavetenskap
och datorteknik är något för nördar och hackers.
Vi arbetar med att bredda vår rekrytering och nå
fler grupper som vi inte alltid når idag. Att jobba
med IT innebär att förstå tekniken, men samtidigt
att förstå människors behov – båda komponenterna är absolut nödvändiga för att åstadkomma
lyckade IT-lösningar. IT är en kreativ bransch
där mycket av arbetet sker i team och de bästa
lösningarna uppstår när det finns en bra mix av
personer med olika typer av kompetenser. Tvärgående samarbeten är också viktiga när det gäller
olika aspekter på hållbar utveckling till exempel.
Hur ser du på din roll som prefekt?
– För mig handlar det om att skapa goda förutsättningar för medarbetarna. Att ta tillvara positiv energi och medarbetares kreativitet och ge de
anställda en bra arbetsmiljö och ett välbalanserat
administrativt stöd, se till att allt fungerar.

– Arbetsglädje är ett nyckelord. Två faktorer är
avgörande för en akademisk organisation, att rekrytera rätt personer där man också visar omsorg
vid rekryteringen, och att man sedan ger medarbetarna så goda förutsättningar som möjligt
att åstadkomma det de är bra på. Vi vill erbjuda
tydliga förväntningar och genomgående stödja utvecklingen mot ett bra ledarskap på institutionen.
Det informella ledarskapet är också viktigt.

– Institutionen har sedan några år tillbaka satsat
på det vi kallar ”det goda medarbetarskapet”,
vilket har inneburit utbildning och workshops på
temat. Det är ett arbete jag vill utveckla vidare
för att skapa en så bra psykosocial arbetsmiljö
som möjligt.
– Jag vill också gärna medverka till ökade
kontaktytor mellan avdelningarna och olika
forskargrupper. Ett sätt att göra det på är den
gemensamma institutionsdag vi hade i april, som
inte bara är ett sätt att ha trevligt tillsammans
på institutionen, utan även ett led i att skapa
mötesplatser inom akademin. Många av de stora
forskningsfrågor vi brottas med, till exempel
autonoma system, självkörande bilar och data
science, är i högsta grad beroende av tvärvetenskapliga insatser där vi möts från olika områden
för att gemensamt ta forskningen framåt.
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SAMHÄLLETS
DIGITALISERING

Samhällets digitalisering genomsyrar en allt större del av
våra sociala, organisatoriska och ekonomiska aktiviteter
och konsekvenserna är svåröverblickbara. Hur skapar vi
egentligen ett hållbart digitalt samhälle?
Text: Jan Ljungberg Foto: Maciej Noskowski/iStockphoto

Digitaliseringen av samhället är en av de mest
kritiska frågorna i vår tid. Digitala prylar och
tillvaron online genomsyrar en stor del av våra
dagliga liv. Omfattningen, bredden och snabbheten i digitaliseringens transformerande kraft
är svåröverskådlig och konsekvenserna för vårt
samhälle, näringsliv och vardagsliv är svåra att få
grepp om. Omvandlingen är på många sätt ännu
mer kraftfull än tidigare teknikrevolutioner i historien. Digitaliseringen innebär stora möjligheter,
men också stora utmaningar.
Den tekniska utvecklingen tillsammans med den
framväxande internetkultur som främjar deltagande och engagemang har gjort det lättare för
medborgare att delta i problemlösning och innovation för att möta samhällsutmaningar. Samtidigt är det relativt få aktörer som tillhandahåller
den infrastruktur och de digitala plattformar vi
använder, vilket leder till problem i samband med
öppenhet, självständighet och styrning.

”DIGITALIZATION OF SOCIETY”

Behovet av att undersöka digitaliseringens omvandlande kraft har blivit akut, inte minst när
det gäller relationen till strategi och styrning och
för att kunna agera på möjligheter och hantera
hotbilder.
Institutionen för tillämpad IT har med ovanstående som bakgrund under 2016 startat ett nytt
initiativ: Digitalization of Society, där tanken är
att samla forskare för att gemensamt bidra till ett
digitalt samhälle som är inkluderande, jämlikt,
hållbart och säkert – och som samtidigt är innovativt och konkurrenskraftigt. Initiativet omfattar forskare från både Chalmers och Göteborgs
universitet.
På följande uppslag ger forskare från fakultetens
båda institutioner exempel på forskning som på
olika sätt berör samhällets digitalisering.

De stora mängder data som genereras från
digitala enheter skapar oändliga möjligheter för
innovativa tjänster och produkter. Samtidigt
möjliggör datamängderna att medborgares och
kunders beteende och intressen kan spåras, vilket
ger upphov till svåra frågor om integritet och
säkerhet.

Under 2016 startar institutionen för tillämpad IT initiativet ”Digitalization of Society” i syfte att samla forskare på området i Göteborg och Västsverige. Målet
med initiativet är att bidra till ett digitalt samhälle som
är inkluderande, jämställt, hållbart och säkert – och
samtidigt innovativt och konkurrenskraftigt.
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HUR JOBBAR VI MED
SAMHÄLLETS DIGITALISERING?
Aarne Ranta, professor i datavetenskap, utvecklar
tillsammans med sin forskargrupp system för grammatiskt korrekta maskinella översättningar.

– Arbetet med Grammatical Framework ledde till
det EU-finansierade projektet MOLTO, Multilingual On-Line Translation, som har som
utgångspunkt att alla EU-medborgare ska ha
samma tillgång till kunskap på nätet. Tekniken
i MOLTO baserar sig på så kallad typteori, där
man på ett pålitligt sätt kan överföra en och
samma innebörd från ett mänskligt språk till ett
annat. MOLTO innehåller grammatiska regler
för en stor mängd olika språk och även för hur
språkens grammatik står relation till varandra.

KOPPLINGEN MELLAN IT OCH
HÅLLBARHET
Maria Håkansson är forskarassistent vid institutionen
för tillämpad IT med ett stort intresse för skärningspunkten mellan IT och ekologisk, social och personlig
hållbarhet.

– Man kan diskutera kopplingen mellan IT och
hållbarhet från två håll. Dels handlar det om
hållbarhet i designen av IT – hur mycket energi
ett system drar och i vilken utsträckning komponenterna kan återvinnas till exempel – men också
om hållbarhet genom IT-design.
– I min forskning tittar jag mer på hållbarhet
genom design och hittills har jag främst fokuserat
på människor som har gjort mycket speciella val
i sin livsstil för att leva hållbart på ett aktivt sätt.
Jag intresserar mig för IT:s roll i de här valen. Ser
de IT som ett stöd eller som ett hinder på vägen
mot en mer hållbar tillvaro?
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– VR-projektet Reliable
Multilingual Communication innebär att vi nu
utvecklar ett system för
att verifiera innehållet i
texterna, för att användarna av våra översättningar ska kunna lita på att den översatta information de tar del av är korrekt. Om man jämför
Google Translate och vårt översättningssystem, är
precisionen i översättningarna runt 50% i Google
Translate, men systemet täcker samtidigt miljontals olika begrepp. Vårt system täcker ännu så
länge bara tusentals olika begrepp, men översättningarna är i gengäld mycket tillförlitliga.

– När man tittar på
alla de här valen som
de gör, det kan handla
om allt möjligt: skola,
vad man äter och om
man använder bilen, så
har jag försökt förstå
IT som en del av deras
olika val när de försöker leva hållbart på ett
holistiskt sätt.
– En stor utmaning när man tittar på hållbarhet och IT är att nå en nivå som ligger bortom
individen. Myndigheter och andra aktörer måste
bidra och skapa förutsättningar för att individen
ska kunna göra förändringar. Som att utveckla
infrastrukturen till exempel och inte bara säga åt
medborgarna att cykla mer. Just nu tittar jag på
olika aktörers användning av IT i dialogen med
medborgarna när det gäller hållbar utveckling.

IDAC – Gothenburg Working Group for Interaction
Design and Children – är en forskargruppering som
är gemensam mellan institutionen för tillämpad IT vid
Chalmers och Göteborgs universitet och Interaktiva
Institutet Swedish ICT.
Medlemmar: Carl Heath, Eva Eriksson, Olof
Torgersson, Peter Ljungstrand, Sofia Serholt,
Staffan Björk, Wolmet Barendregt, Peter Börjesson
Foto: Johan Wingborg

– Det digitaliserade samhället är namnet på ett
projekt finansierat av Vetenskapsrådet och det är
också mitt huvudsakliga forskningsområde just
nu. Projektet bygger vidare på andra projekt som
vi haft igång tidigare. Ett av dessa är projektet
Grammatical Framework, som är ett programspråk och ett system för att digital hantering av
grammatik som vi har jobbat mycket länge med.

– Om man till exempel vill översätta en mening
från engelska till finska, åstadkommer man en
typteoretisk formel för
den engelska innebörden och formeln skapar
sedan ett motsvarande
uttryck på finska.

IDAC

Eva Eriksson, en av forskarna inom IDAC:
– Vi ser att digitaliseringen redan är här och
att barn och ungdomar är extremt delaktiga i
utvecklingen. Vår uppgift i IDAC är att utnyttja
digitaliseringens möjligheter utifrån ett lärandeperspektiv. Ett av projekten, Touch AT, innebär
att vi jobbar ute i särskolor för att se hur informationsteknologi kan användas för att stödja
barn med funktionsnedsättningar och även se
hur barnen samtidigt kan vara en del av själva
designprocessen. Det finns jättemycket att göra

på området och vi vill
använda möjligheterna
med digitaliseringen för
att göra skillnad!
– Regeringen har även
beslutat att programmering ska vara en
del av undervisningen
i grundskolan. IDAC
är med och basar över
det treåriga Vinnovafinansierade projektet
Makerspace i skolan, där syftet är att skapa
bättre förutsättningar för digitalt lärande och
överbrygga digitala och analoga klyftor. Det
handlar både om hur eleverna lär sig och hur de
kan vara med och utveckla tekniken! Ett tydligt
fokus inom makerkultur handlar om att lära sig
praktiska färdigheter och kunskaper inom både
den analoga och den digitala världen för att
utforska och skapa.

Vi vill använda möjligheterna med
digitaliseringen för att göra skillnad
Eva Eriksson, forskargrupperingen IDAC

DIGITAL
DigitaL – lärande i en digitaliserad region, är ett samarbete mellan Högskolan Väst, Göteborgs universitet
och Västra Götalandsregionen inom området lärande
och digitalisering.
Exempel på deltagare: Wolmet Barendregt, Ulrika
Lundh Snis, Torbjörn Ott, Tomas Lindroth, Thomas
Winman, Sylvana Sofkova Hashemi, Sara Willermark,
Mattias Von Feilitzen, Maria Spante, Linda Bradley,
Lena Pareto, Lars Svensson, Johan Lundin, Hans
Rystedt, Fredrik Bergstrand, Dick Stenmark, Christian
Östlund, Åsa Mäkitalo, Anne Algers, Anna Sigríður
Islind, Nataliya Berbyuk Lindström

Johan Lundin, projektledare:
– Vi har under lång tid tillbaka bedrivit forskning
om de konsekvenser som digitaliseringen för med
sig för lärande, kunnande och utbildning. Nu
upplever vi att samhället börjar att komma ikapp
och att det finns ett starkt intresse för området.
– De tre domäner som de flesta av våra projekt

kretsar kring är
utbildning, migration
och inkludering, samt
hälsa och sjukvård.
– Både Göteborgs
universitet och Högskolan Väst har starka
forskningsmiljöer
inom nämnda områden och vi har dessutom ett väl upparbetat samarbete sedan tidigare. Det blev en
naturlig start för forskningsmiljön DigitaL.
– Ett spännande projekt som Linda Bradley,
Sylvana Sofkova Hashemi och Nataliya Berbyuk
Lindström precis har fått pengar för är Integration med mobilen – stöd för språk och interkulturell kommunikation för nyanlända, baserat på ett
pilotprojekt där ett antal nyanlända användare
får ta del av en app för att träna svenskt uttal.
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YLVA HÅRD AF SEGERSTAD:

DIGITAL KOMMUNIKATION
Ylva Hård af Segerstad bedriver forskning på olika aspekter av hur
digital kommunikation fungerar, både i vår vardag och vid kris.
Text: Catharina Jerkbrant Foto: Johan Wingborg

– Jag är lingvist från början och som doktorand
intresserade jag mig för digitala kommunikationsmedier ur ett lingvistiskt perspektiv, säger Ylva
Hård af Segerstad. Jag disputerade 2002 på en
avhandling där jag undersökte hur skrift används
och anpassas till olika typer av digitala kommunikationsmedier.
Mobila kommunikationens DNA
Till institutionen för tillämpad IT kom Ylva 2007
och startade tidigt ett samarbete med styrkeområdet för språkteknologi, vilket också har genererat forskningspengar. Tillsammans Alexandra
Weilenmann fick Ylva Hård af Segerstad forskningspengar från Vetenskapsrådet för projektet
”Den mobila kommunikationens DNA”. I projektet samlade de in mobiltelefonkommunikation,
vilket innefattade både samtal och textkommunikation i form av sms.
– Vi intresserar oss för hur folk egentligen använder sina mobiltelefoner och hur den mobila
kommunikationen ser ut.
– Text och tal i mobiltelefonen kan ses som en
sammanlänkad kedja och därifrån kommer
också namnet på projektet med associationen till
DNA-strängar. Vår forskning visar på hur den
ständigt pågående kedja av sammanflätade kommunikationsinstanser genom mobil kommunikation faktiskt ser ut, baserat på empiriskt material
från naturligt förekommande interaktion.
För att komma åt själva innehållet i kommunikationen använde man sig i projektet av två appar
för att spela in samtal och samla in textmeddelanden. Den ena var en kommersiell app som spelar
in båda sidor av ett mobiltelefonsamtal. För att
samla innehållet i sms:en – och alla loggar för
både sms och samtal om tidpunkt, från vem, med
mera – utvecklade Ylva och Alexandra en app
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tillsammans med Mattias Rost, HCI-forskare och
programmerare vid universitetet i Glasgow.

– I vårt samhälle har döden flyttat långt bort och
in på institutioner. Vi känner oftast ingen med
liknande erfarenheter som man kan lära sig av i
sorgearbetet. Hur kan man överleva en sådan förlust? Hur hanterar man livet efter ett trauma av
den här dimensionen? Vad är egentligen normala
mönster? Hur ska det funka? Genom sociala
medier får man den här direktkontakten och det
omedelbara stödet, man kan se hur andra gör
och lära sig att själv hantera sin situation. Genom
sorgegruppen online finns det alltid någon att
dela erfarenheter med i svåra stunder.

Väl införstådda deltagare
Samtliga deltagare i studien hade i förväg godkänt villkoren och var väl införstådda med vad
projektet gick ut på. Deltagarna hade också möjlighet att själva rensa känsliga saker i materialet
innan det gick vidare till forskningsprojektet.

Existentiella frågor i vårt digitaliserade
samhälle blir allt viktigare
– Det finns potentiellt ett jättematerial i vår
undersökning, både när det gäller den här typen
av interaktionsdata och att ett så stort material
aldrig tidigare har kunnat studeras i det här sammanhanget. Olika aspekter av existentiella frågor
i vårt digitaliserade samhälle blir allt viktigare.
Det gäller både det vi fokuserar på i det här projektet – hur man använder sig av sociala medier
som resurser för att hantera sorg – men också sådant som har att göra med vad som händer med
våra digitala spår när vi dör till exempel.

– I vår forskning runt individers kommunikation
kommer vi hela tiden in på det här med integritet,
vilket gör att vi bedriver forskning om de etiska
aspekterna parallellt – det är en viktig komponent
i varje projekt.

– Jag kunde se att sociala medier erbjöd möjligheter för stöd och erfarenhetsutbyte i sorgearbetet
som inte riktigt funnits tidigare och att sociala
medier – nästan paradoxalt – lämpar sig särskilt
bra för svårare ämnen som till exempel ett barns
död som väldigt många har svårt att närma sig.

– För att lösa problemet med etik vid datainsamlande och dataanalys, har vi i det här projektet
samarbetat med Christopher Kullenberg som har
utvecklat metoder där vi kan gå in och analysera
materialet på Facebook utan möjligheter till identifikation. Materialet blir automatiskt anonymiserat och det går inte att backa och se varifrån citat
och andra uppgifter härör.
– Ett mer speciellt etiskt problem kan vara att
föräldrar som förlorat ett barn i regel har enormt
mycket de vill prata om. Ofta vill föräldrarna ha
citat med i studien som de kanske inte kommer
vilja ha med när de nått ett senare stadium av
sorgearbetet. Sådana saker måste vi hantera med
respekt, men det blir också svårt att navigera som
forskare.

– Det är så man måste göra för att det ska
fungera etiskt sett, även om det då blir lite hål
i materialet. Vissa personer i undersökningen
kände sig bekväma med att lämna över precis allt
som genererats i telefonen under de två veckor de
medverkade, medan andra var mer försiktiga med
vad de lämnade ifrån sig via apparna.

Undersöker sörjande föräldrars användning
av sociala medier
Ett annat stort projekt som Ylva har ägnat sig åt
är en studie om hur sociala medier kan fungera
som stöd vid förlusten av ett barn. Projektet har
tillkommit genom samarbetet i den tvärvetenskapliga och kreativa forskningsmiljön LETs-studion. I projektet studerade Ylva en sluten stödgrupp på Facebook för föräldrar som förlorat ett
barn.

Etisk komplexitet
– Jag har gjort både enkäter och intervjuer med
medlemmarna i den här slutna Facebookgruppen
och även gjort observationer av interaktionen. Vi
måste ha extra känsliga fingertoppar, då medlemmarna känner trygghet och tillit för gruppen. Hur
kan vi studera interaktionen och samtidigt trygga
medlemmarnas integritet?

– Jag mötte en mamma i min forskningsstudie
som sa ”Jag har dem med mig hela tiden” och
klappade sig på byxfickan. Hon syftade på mobiltelefonen där hon kunde nå stödgruppen på
Facebook när hon behövde den. Det kunde vara
på bussen, på Ica eller på jobbet – när som helst,
varifrån som helst och så länge hon själv hade
behovet.
– Vad är det som gör att sociala medier fungerar
så bra som de gör, det skulle vi vilja ta reda på!

– Vi är starkt engagerade i projektet och har kunnat vara väldigt produktiva. Vi har bland annat
byggt upp ett internationellt nätverk och är djupt
involverade i den ständigt pågående och viktiga
diskussionen kring etiska aspekter av den här
typen av forskning, som också inbegriper utveckling av digitala metoder. Det känns roligt.

YLVA HÅRD AF SEGERSTAD
Docent, institutionen för tillämpad IT
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SÄKERHET, SEKRETESS
OCH INTEGRITET
Text: Anneli Andersson Foto: Johan Wingborg

Online

Gerardo Schneider är professor vid avdelningen för programvaruteknik vid institutionen för data- och informationsteknik.
Gerardo är ursprungligen från Uruguay och utbildade sig till
ingenjör i Argentina innan han bestämde sig för att satsa på en
karriär som forskare inom datavetenskap.
I Argentina blev Gerardo Schneider antagen till
en internatskola i La Plata, Escuela Superior
Latinoamericana de Informática (ESLAI), som
samlade studenter från hela spansktalande Sydamerika. Vid ESLAI fick studenterna fullt stipendium och avsikten var att tre års intensivstudier
skulle förbereda dem för att gå vidare direkt till
doktorandstudier.
1990 stängdes skolan ner med omedelbar verkan
av Argentinas dåvarande president och studenterna – bland dem Gerardo Schneider – fick avbryta
sina studier. I stället för ett snabbspår till doktorandstudier, fick Gerardo återvända till Uruguay

där han arbetade samtidigt som han slutförde
sina ingenjörsstudier. Han studerade och arbetade sedan även i Brasilien och Macao, innan han
påbörjade sin forskarutbildning vid Verimag i
Grenoble. Via Uppsala, Oslo och Rennes kom
han till Göteborgs universitet 2009.
Gerardo har genom åren arbetat med ett antal
olika teoretiska områden och medvetet försökt
hålla en viss bredd. Han har med tiden blivit mer
och mer intresserad av teoretiska grunder för
praktiska tillämpningar. Två områden har följt
med honom länge – automatisk kontraktsanalys
och runtime verification. För några år sedan kom
han via ett samarbete med bland andra kollegorna David Sands och Devdatt Dubhashi i projektet Data-Driven Secure Business Intelligence in
på säkerhet och integritet online. För att kunna
vidareutveckla det forskningsarbetet beviljades
Gerardo pengar från Vetenskapsrådet för projektet PolUser: Användarstyrda integritetspolicies.
Vill skapa större möjligheter för användaren
att själv sätta begränsningar
Säkerhet, sekretess och personlig integritet är
stora frågor och komplexiteten ökar i takt med
att vi är uppkopplade en allt större del av våra
liv via allt fler olika enheter och sociala medier.
I projektet arbetar Gerardo med frågorna i två
olika inriktningar. Den ena tillsammans med doktoranden Raúl Pardo där de tittar på personliga
sekretessinställningar i sociala medier.
– Vår målsättning är att ta fram mer omfattande
policys för att öka användarens möjligheter att
själv bestämma vad som visas eller inte visas på

sociala medier. Idag är de inställningar du kan
göra väldigt begränsade.
En första prototyp har redan implementerats i det
öppna sociala nätverket Diaspora. Exempel på
inställningar som testas är att man kan begränsa antalet gånger ens position visas ut, max tre
under ett dygn till exempel. Bakgrunden är att
det har förekommit attacker där personer har
kartlagts via incheckningar som postats i sociala
medier. När maxgränsen för antalet incheckningar uppnås i den nya prototypen, spärras helt
enkelt den funktionen under 24 timmar innan din
position kan postas igen. Kanske vill du inte heller att dina kollegor på arbetet ska kunna se var
du checkar in under helgen – till exempel mellan
klockan fem på fredag eftermiddag och klockan
åtta på måndag morgon.
– Synen på integritet har förändrats. Vi delar
med oss av saker som vi aldrig hade kunnat
tänka oss att visa upp för bara några år sedan.
Men människor har olika åsikter om vad som är
OK. Vissa delar med sig av allt, andra vill kunna
avgränsa det professionella livet från det privata
till exempel.
Minska risken för läckor av känsliga data
I den andra inriktningen inom säkerhet, sekretess och integritet, arbetar Gerardo med David
Sands och Thibaud Antignac med grundläggande
tillämpningar inom så kallad data minimization.
Begreppet innebär att när företag samlar in data,
ska de inte begära mer detaljerade uppgifter än de
behöver för det syfte de angivit. Om du ansöker
om kredit till exempel, behöver banken egentligen
bara veta om din inkomst är över eller under ett
visst belopp, men ofta ber de ändå om det exakta
beloppet. När informationen väl finns i systemet
finns det sedan alltid en risk att den används på
ett annat sätt än det avsedda.
– Data kan också läcka ut när distribuerade system kommunicerar med varandra, där information som samlats in på klientsidan ska skickas vidare till en server och informationen lämnar spår
på vägen. Det finns helt enkelt många tillfällen

där kontrollen över insamlad data kan förloras
och – mer eller mindre avsiktligt – användas på
otillåtna sätt.
I projektet angrips de här problemen både på
programspråksnivå och med mer softwareengineering-inriktade metoder. I samarbete med
forskare från Software Engineering testas principerna för att se om de håller för tillämpning i
olika omgivningar.
Digital analys av normerande dokument,
så som kontrakt och avtal
Tillsammans med Gordon Pace vid University of
Malta har Gerardo också ett långvarigt samarbete kring automatisk kontraktsanalys, ett område
som Gerardo har stort intresse för och gärna
vill utveckla vidare. Det här är ett arbete som
Gerardo påbörjade 2006 tillsammans med sin
doktorand Christian Prisacariu vid universitetet
i Oslo. För tillfället arbetar Gerardo och doktoranden John Camilleri med dokumentanalys i ett
större projekt tillsammans med flera kollegor vid
institutionen för data- och informationsteknik.
– Tanken är att digitalt kunna analysera alla
typer av normerande dokument – dokument som
innehåller skyldigheter, restriktioner och förbud.
Vad du ska göra, vad du inte bör göra och vad
som händer om du inte gör det du ska.
Idag är detta inte möjligt, men tanken är att via
fortsatt forskning hitta metoder för att översätta
det naturliga språket till någon sorts representation, en logisk eller matematisk modell, där man
sedan tillämpar olika tekniker för verifiering. Ett
verktyg med sådan teknik skulle kunna finnas i
form av en app för smartphones till exempel. Via
appen kan man då snabbt gå igenom omfattande dokument och tala om för användaren vilka
skyldigheter han eller hon har enligt dokumentet
– och vilka följderna blir om villkoren inte uppfylls. Tekniken skulle också kunna användas när
nya avtal ska formuleras, för att säkerställa att de
inte innehåller felaktigheter eller motsägelser och
på så sätt spara många timmars manuellt arbete
för den som ska ta fram avtalet.

GERARDO SCHNEIDER
Professor, institutionen för data- och informationsteknik
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Ovanligt tätt samarbete med industrin vid

VISUALISERING AV MJUKVARUKVALITET
Text: Anneli Andersson Foto: Pontus Johansson

Miroslaw Staron är docent i
Software Engineering vid institutionen för data- och informationsteknik. Hans forskningsområde handlar om olika metoder för att kvantifiera, visualisera
och bedöma kvaliteten vid mjukvaruutveckling.
Miroslaw Staron har sitt ursprung i Polen och
kom som doktorand till Blekinge Tekniska
Högskola i Ronneby 2001, där han disputerade
2005. Sedan 2006 har han arbetat som forskare
vid Göteborgs universitet.
Bland Miroslaws forskningsintressen märks mätsystem och modeller för att göra prognoser inom
industrin, empiriska studier i modellering och
utveckling av storskaliga modeller, samt kravhantering i modellbaserad mjukvaruutveckling och
att förutsäga fel inflöden i små och medelstora
projekt.
Ingenjörskap i området mjukvaruutveckling
Som doktorand började Miroslaw intressera sig
för olika metoder för att få in mer ingenjörskap i
mjukvaruutveckling.
– Från början handlade forskningsområdet
Software Engineering inte särskilt mycket om engineering – man kan säga att området snarare var
en designdisciplin än en ingenjörsdisciplin. Men
i stället för att bara ha en känsla för om kvaliteten är bra eller dålig, började jag arbeta med att
sätta siffror på kvaliteten, där målet kan vara att
uppnå 30 procent eller 100 procent av någonting
till exempel.
Metoderna har väckt intresse hos flera företag
som ett viktigt område med en konkret forskningsproblematik bakom.
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Det visade sig att vissa delar är förhållandevis
lätta att kvantifiera, men svårare att tolka – det
kan till exempel handla om storleken på någonting. Andra områden är däremot lättare att tolka
än att kvantifiera – här kan det röra sig om att
bedöma kvaliteten. I det fortsatta arbetet med
mätetal har det blivit tydligt för Miroslaw och
hans kollegor att mycket handlar om hur man
visualiserar sina resultat.
Att välja rätt teknik för visualisering
Under 2015 bedrev forskargruppen ett samarbete
med Volvo Car Group och Ericsson AB, vilket
ledde till artikeln ”Selecting the Right Visualization of Indicators and Measures – Dashboard Selection Model”. Här beskrivs en modell och vilka
verktyg som är relevanta när man väljer metod
för visualisering utifrån ett visst behov. Fungerar
visualiseringen bäst med en webbsida, en digital
skärm i ett kontorslandskap, i en flygplanshangar,
eller är något så enkelt som en roll-up det mest
optimala? Möjligheterna är många.
Modellen i sig kan verka enkel, men när man väl
valt teknisk metod för det man vill visualisera,
finns det många teorier bakom sådant som till
exempel färgval, vilket Miroslaw och hans kollegor har arbetat vidare med.
– Rött associeras ofta med problem, men även
grönt har visat sig få folk att bli alerta – det är
grönt nu, men väcker genast en omedveten tanke
om att det kan bli rött. Om man vill visa upp
information som är neutral och inte störande är
det bättre med till exempel blått eller brunt.
Volvo satsar på film och internutbildning
Efter publiceringen av forskningsresultaten
fortsatte diskussionerna på Volvo, vilket ledde till
att man där tog fram en internutbildning för att
konstruera en dashboard. Kursen omfattar två
halvdagar och dessutom – enligt flipped classroom-modellen – tre olika filmer som deltagarna
ska få se innan första kurstillfället.

Den ena av filmerna har Miroslaw spelat in
tillsammans med utbildningsansvariga på Volvo.
I filmen beskriver Miroslaw hur man går tillväga
för att ta fram en dashboard, vad mätetal innebär
och hur man kvantifierar information.
– När deltagarna i internutbildningen har fått se
filmerna, kommer de in på ett seminarium där vi
går igenom teorier om till exempel färgsättning
och storlek på skärmen. Vi avslutar med en övning där deltagarna tillsammans med mig utvecklar en dashboard baserad på Volvos data – alltså
feldata från deras produkter.
Efter seminariet får deltagarna några veckor på
sig med en hemläxa som går ut på att de ska göra
en konkret förbättring av sitt arbete på Volvo –
förbättringen redovisas vid nästa utbildningstillfälle.
Hittills har kursen getts i två omgångar och tack
vare filmerna har forskningsartikelns slutsatser
spridits till ett stort antal medarbetare på Volvo
redan efter två månader.
– Det som har varit innovativt är att vi har samarbetat ovanligt tätt med industrin, i det här fallet
Volvo, och inte bara levererat våra forskningsresultat. Vi har valt att arbeta med film och utbildning enligt flipped classroom-modellen just för
att forskningsresultaten ska få betydligt snabbare
spridning och presenteras på ett sätt som är lätttillgängligt och tilltalande för ingenjörerna.
Forskningsresultaten och filmen
introduceras för masterstudenterna
Till hösten 2016 planerar Miroslaw att integrera
filmen i sin kurs Software Quality inom masterprogrammet i Software Engineering.

I kursen har studenterna en övning där de ska
förutsäga antalet fel i en open-sourceprodukt.
Studenterna har även tidigare arbetat med
open-sourceverktyg, men till hösten 2016 – när
Volvofilmen ska börja användas – startar även ett
samarbete med Tableau, som sponsrar med licenser för sitt kommersiella verktyg, så att studenterna kan använda samma film och samma modul
som kursdeltagarna på Volvo.
Inför framtiden förs diskussioner om att ha den
här typen av samarbete mer permanent. Tanken
är att företag ska kunna sponsra tid för en lärare
att koordinera utbildningen, där grundutbilningsorganisationen sedan kan bidra med tid för att
utveckla moduler, så att fler forskare kan komma
in och få samma genomslag för sin forskning.

MIROSLAW STARON
Docent, institutionen för data- och informationsteknik
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HUR STYR MAN FÖRETAG
MED IT SOM REDSKAP?

Text: Erik Pedersen Foto: privat

Johan Magnusson är utöver
sin roll som forskare på institutionen för tillämpad IT, även
flitigt anlitad som expert inom
affärsvärlden när det gäller
frågor angående IT och samhällets digitalisering. Hur man
styr företag med hjälp av IT
är ett huvudtema inom Johans
forskning.
Johan Magnusson kom till IT-fakulteten från
Handelshögskolan så sent som sommaren 2015
och är enbart positiv till atmosfären på
institutionen för tillämpad IT och tillvaron på
Lindholmen.
– Jag har aldrig tidigare varit i en miljö där alla är
så intresserade av vad andra gör. Man får många
tips om artiklar och metoder från inspirerande
och extremt kompetenta kollegor, säger Johan.
Han sätter ett stort värde på den täta relationen
och närheten mellan universitet och näringsliv.
– Här sitter man mitt i industribältet, det är så
lätt att springa på varandra. Och vi kan faktiskt
bli ännu bättre på att exploatera dessa samarbeten.
Problem från verkligheten
Johan bedriver främst tillämpad forskning och
hjälper företag att lösa konkreta problem. Sin
långa erfarenhet av kontakt med näringslivet
drar han sedan nytta av under föreläsningar för
studenter, där han ser till att hänga upp teoretiska
utgångspunkter på exempel från verkligheten.
Det ger bra genomslag hos studenterna.
– Att göra en distinktion mellan teori och praktik
är inte bra, de måste vävas ihop, menar Johan.
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Vi behöver komplettera den existerande
byråkratiska styrningen, med en styrning som
är mer flexibel och agil
Johan Magnusson
– IT har kommit att kännetecknas av stark byråkrati och det är ett problem. IT-avdelningarnas rapporter är bara inriktade på effektivitet,
vilket får som effekt att innovation och nya idéer
ses som riskmoment som måste bedrivas under
radarn, säger Johan. Digitaliseringen medför att
IT-avdelningar – tillsammans med oreflekterad
IT-styrning – riskerar att utgöra en hämsko för
innovation. Företag ser sällan kopplingen mellan
den typ av IT de har och hur verksamheten ser ut
och inte heller möjligheten att förändra sin egen
verksamhet med hjälp av IT.

Under sin tid på Handelshögskolan startade
Johan år 2005 Centrum för Affärssystem tillsammans med kollegan Urban Ask – ett projekt
som fortfarande är igång. Genom att lyfta in
IT-lösningar från stora mjukvaruleverantörer får
studenterna möjlighet att tillämpa sina teoretiska
kunskaper på verkliga lösningar.
– Vi är förbi stadiet där det ”räcker” med en
utbildning. Idag måste du veta vad utbildningen
är till för och förbereda dig för vilken roll du ska
ha när du kommer ut.
IT har blivit en förutsättning för innovation
IT-styrning utgör en dominerande del av Johan
Magnussons forskning. 2010 skrev han en doktorsavhandling med titeln Unpackaging IT Governance. A study of Chief Information Officers
in Large, Swedish Organizations och Johan är
fortfarande en återkommande krönikör i ämnet.
Han förklarar att en väl fungerande IT-organisation är nödvändig för en verksamhets innovation
och utveckling. Hur man styr företag med IT som
redskap behöver lyftas till ytan, menar Johan,
inte minst med tanke på att IT:s roll i näringskedjan har förändrats markant i takt med den
ökade digitaliseringen.

– Med ny transformativ IT rör det sig för företagen främst om mindre projekt och då behövs
andra styrformer, förklarar Johan. Vi behöver
komplettera den existerande byråkratiska styrningen med en styrning som är mer flexibel och
agil.
Många bollar i luften
Johan Magnussons projekt spänner över flera
områden. Det största är Competing on Visualization, ett initiativ där målet är att vara med
och stötta industribolag de i processer som rör
beslutsfattande.
Tillsammans med kollegor från grupperingen
eHealth på institutionen för tillämpad IT är
Johan också involverad i 3R. Han beskriver det
som en av Sveriges största IT-relaterade investeringar, där tanken är att vara med och bygga upp
framtidens vårdmiljö. Projektet har tagit hjälp av
en chef från Västra Götalandsregionen som i sin
roll som associerad forskare är med och startar
upp forskningen.

Johan är positiv: – Vi har en väldigt annorlunda
approach till det här området jämfört med många
andra forskare inom vårdsektorn.
Brokig bana
Johan Magnusson ville först bli konsult och ägna
sig åt kunskapshantering. För att nå dit skaffade
han sig tre olika grundexamina: en i psykologi,
en i informatik och en i ekonomi. Johan startade
så småningom ett eget bolag och började utveckla en mjukvara, men kände att det inte riktigt
passade honom. Istället började han jobba extra
som gymnasielärare. Undervisning föll honom i
smaken och 2002 blev han adjunkt på Handelshögskolan.
Efter avlagd licentiatexamen i informatik valde
Johan en ny inriktning för sina studier, den här
gången blev det redovisning. Johan har sedan
arbetat som konsult, rådgivare och entreprenör
parallellt med sitt ordinarie arbete.
Att kombinationen undervisning och forskning
är givande, det är Johan Magnusson inte sen att
påpeka.
– Undervisning och forskning föder varandra.
Mina studenter är jättesmarta, de kommer med
input som hjälper mig att utveckla mina teorier.

JOHAN MAGNUSSON
Docent, institutionen för tillämpad IT
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UNIKT SAMARBETE FÖR
SOCIOEKONOMISK TILLVÄXT I
Text: Catharina Jerkbrant Foto: Elisa Tuhereze

UGANDA

Två universitet i Uganda har startat ett unikt
samarbete med Göteborgs universitet och
Chalmers med målet att förstärka kapaciteten
inom IKT i Uganda och skapa förutsättningar
för socioekonomisk tillväxt. Projektet är särskilt
inriktat på e-hälsa, e-lärande och entreprenörskap
inom IT. Ett av projektets huvudsyften är att
utbilda tio doktorander och skapa ett utbyte av
studenter, forskare och lärare mellan länderna.

teten i Uganda och behöver forskarkompetens för
att stärka forskningsområdet och inte minst för
att förstärka lärarkåren. De båda universiteten
har ett stort antal studenter och lärarkapaciteten
räcker inte till. Att vidareutbilda redan anställda
till forskarkompetens är ett konkret sätt att lösa
problematiken och få ökad genomströmning av
färdigutbildade studenter.

Projektet kommer att tillföra kompetens inom
såväl IT management som software engineering
och entreprenörskap
– områden som är mycket viktiga för
samhällsutveckling
Projektet har fått 25 miljoner kronor från SIDA
och ska löpa över fem år. Under den här perioden
ska bland annat tio doktorander utbildas och
dessa kommer att tillbringa halva sin doktorandtid i Sverige och andra halvan av tiden i Uganda.
De som främst är påtänkta för de tio doktorandtjänsterna är idag anställda vid de båda universi-

De båda koordinatorerna för projektet; docent
Engineer Bainomugisha från Uganda och professor Michel Chaudron från Göteborgs universitet,
beskriver hur idéerna kring projektet ser ut:
– Vi har en hel del utmaningar i Uganda idag,
arbetslöshet och resursfrågor inom hälsa och
utbildning till exempel, säger Engineer
Bainomugisha. IT är ett av redskapen som kan
behövas för att lösa samhällets behov och att
utbilda personer inom IT kan bli en nyckel för
många av frågorna vi brottas med.
– Projektet kommer inte bara att handla om att
tillföra ny specialkompetens inom det tekniska
området, utan även inom entreprenörskap och
management – områden som är mycket viktiga
för samhällsutveckling, berättar Engineer vidare.

Ansvariga vid de två ugandiska universiteten, fr v:
Peter Nabende, Benjamin Kanagwa, John Businge,
Engineer Bainomugisha, Evelyn Kahiigi Kigozi och
Raymond Mugwanya.
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De första doktoranderna i projektet rekyterades och påbörjade sin utbildning på forskarnivå
under våren 2016.

Summer schools för alla intresserade,
även för personer från industrin
I projektet ingår att arrangera flera ”summer
schools” i Uganda för alla som är intresserade av
att öka sin kompetens inom området – det kan
både handla om folk från industrin och studenter
på olika nivåer. De fyra universiteten har även
skrivit avtal för utbytesstudier och studenter
har redan börjat söka. Ett ömsesidigt utbyte av
forskare och lärare på de svenska och ugandiska
universiteten ingår också i budgeten.

INGÅENDE PARTNERS:
•

School of Computing & Informatics
Technology of Makerere University, Uganda

•

Institute of Computer Science
Mbarara University of Science and
Technology, Uganda

•

Institutionen för data- och
informationsteknik,
Göteborgs universitet och Chalmers

•

Institutionen för tillämpad IT,
Göteborgs universitet och Chalmers

Ytterligare en idé är att använda erfarenheter från
det framgångsrika arbetet med Software Center
i Göteborg, där forskare arbetar tätt samman
med personer från näringslivet för att stärka och
påskynda utvecklingen av mjukvara. Förhoppningen är kunna starta något liknande i Uganda.
– Sedan har vi distansundervisning som ytterligare en punkt, säger Michel Chaudron. Vi har funderat på att flytta några av våra kurser online och
om vi kan testa det här tillsammans med Uganda
är det en klar fördel.
Om hur det hela startade
– SIDA har under lång tid stöttat uppbyggnaden
av forskningskompetens vid universitetet i
Makerere, berättar Engineer Bainomugisha. 2013
kom en ny utlysning från SIDA som både institutionen för tillämpad IT och institutionen för dataoch informationsteknik i Göteborg intresserade
sig för. Institutionernas gemensamma ansökan
valdes ut i konkurrens med ungefär 25 andra
projekt och 2014 besökte vi för första gången
Sverige, säger Engineer.

Grace Kobusinge – en av de
tio doktorander som ingår i
projektet.

PROJEKTKOORDINATORER:
Engineer Bainomugisha, docent
School of Computing & Informatics Technology,
Makerere University, Uganda
Michel R.V. Chaudron, professor
Institutionen för data- och informationsteknik,
Göteborgs universitet och Chalmers

– Det här är det första SIDA-projektet inom just
IT i Uganda, säger Michel Chaudron. Tidigare
SIDA-stödda projekt för att stärka forskning har
handlat om mer traditionella områden som matematik, biologi och teknik.
– Att det blev just universiteten i Makerere och
Mbarara beror på att SIDA ville ha med både
ett ungt och ett äldre universitet i projektet och
som ungt universitet kom universitetet i Mbarara
med i bilden. Universitetet i Makerere är däremot
Östafrikas äldsta och bildades redan 1922, säger
Engineer Bainomugisha.
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Johan Larsson har läst

DATAVETENSKAP

Johan Larsson gick ut Datavetenskapligt program våren
2015, var föräldraledig några månader och har precis börjat
söka jobb.
Text och foto: Catharina Jerkbrant
Vad gör du just nu?
– Jag avslutade min pappaledighet förra veckan och igår började jag söka jobb. Jag kommer
direkt från en anställningsintervju nu faktiskt,
det var ett jobb på Delta konsulter, en underavdelning till Sigma som är speciellt inriktad mot
juniora IT-konsulter som nyss avslutat sin utbildning. Intervjun handlade om att jobba för en av
Deltas kunder som testare och javautvecklare,
med tyngdpunkt på testning. Det känns som att
det gick bra!
Varför valde du Datavetenskapligt program?
– Jag har alltid gillat matematik och kände mig
trygg med matematiken, men jag ville gärna ha
ett område att applicera matten på. Dataveten-

skap ligger väldigt nära matematikområdet, men
det är samtidigt en kreativ process. När man
jobbar som programmerare är det en applikation
man utvecklar och det blir väldigt handfast, man
jobbar med hjärnan och händerna samtidigt. Men
jag hade däremot aldrig ägnat mig åt programmering innan utbildningen.
– Jag kollade upp olika utbildningar både på Göteborgs universitet och på Chalmers och att valet
sedan föll på Datavetenskapligt program berodde
på den stora valfriheten och kursutbudet. För mig
var innehållet i utbildningen det absolut viktigaste, vad jag faktiskt fick möjlighet att lära mig,
snarare än en specifik titel.

Vad var bäst med utbildningen?
– Förutom det här med valfriheten och möjligheten att själv sätta samman sin utbildning, så
tyckte jag att nivån på föreläsarna var mycket
hög. Jag och en annan kille som jag jobbade
mycket ihop med brukade ofta diskutera med
föreläsarna, om det var något vi inte förstod eller
något vi bara ville utveckla vidare och jag tyckte
att de var duktiga på att ge bra svar. Det kunde
både handla om ämnet i sig eller pedagogiska
diskussioner om bästa sättet att lära ut olika moment. Överhuvudtaget upplevde jag programmet
som småskaligt och sammanhållet och att vi lärde
känna programansvariga, lärare och studenter på
övriga årskurser.
Några favoritkurser?
– Jag gillade kursen Finite automata theory and
formal languages, det var en hård kurs med höga
krav på hur vi som studenter förklarade en process. Andra kurser jag gillade var Algorithms och
Programming language technology.
Vad gjorde du tidigare?
– Precis innan jag började på Datavetenskapligt
program läste jag faktiskt till lärare under tre
terminer. Jag tycker att kunskap och lärande är
väldigt intressant och viktigt. Framförallt var jag
intresserad av att göra matematik roligt för barn,
min uppfattning är att alla kan lära sig matte.
Alltför många barn fastnar i tidig ålder och får
låsningar som gör att de inte kan ta sig vidare till
nya nivåer inom matematiken. Sedan är villkoren
som lärare inte de bästa tänkbara som det är nu,
så jag beslöt mig för att sadla om till datavetare.
– Innan terminerna på lärarutbildningen jobbade
jag också några år som maskinoperatör på ett
företag som gjorde reklamskyltar. Det är ganska
vanligt på Datavetenskapligt program att man
har gjort andra saker innan, vilket gör att vi
har olika erfarenheter att dela med oss av under
utbildningen. Mitt intresse för pedagogik bidrog
också till jag var med och undervisade på ettornas introduktionskurs i programmering när jag
själv påbörjade årskurs tre.
Några tips till nya studenter?
– Du får en utbildning av hög kvalitet på Datavetenskapligt program och det innebär samtidigt att
det är en krävande utbildning. Tempot är högt –
börja plugga i tid! Mitt specialtips är att ligga en
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vecka före med kurslitteraturen, så att man har
läst in sig på området redan innan föreläsningen.
Då blir föreläsningen delvis som en repetition så
att man inte sitter och försöker förstå samtidigt
som man antecknar. Det krävs en helt annan
sorts arbete här jämfört med i gymnasiet, ganska
många veckor blev 60-timmarsveckor.
Vad säger du om framtiden?
– Det känns väldigt positivt och det märks att
man behövs på arbetsmarknaden. Intresset från
företagen har varit stort nu när jag har börjat
söka jobb och det känns som att den erfarenhet
jag har är något som värderas.
Är det något särskilt du skulle vilja ägna
dig åt?
– Jag skulle gärna vilja jobba med någon form av
funktionell programmering. Annars tycker jag att
området datavetenskap är väldigt intressant generellt sett – jag skulle vilja testa många olika delar
av området. Man får också en så bra grund inom
programmering att man i princip kan ta sig an
vilket programspråk som helst. Man kanske inte
är expert på det exakta språket som efterfrågas,
men man kan bli det!
– Jag har också en idé om en eventuell master i
bakhuvudet, jag gillar de teoretiska delarna av
datavetenskap, men just nu vill jag jobba och
verkligen gå på djupet med programmeringen.
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MOT EN MASTEREXAMEN I

SOFTWARE ENGINEERING
Khaled Al-Sabbagh från Syrien är inne på sista terminen i sina
mastersstudier i Software Engineering. Han är mycket nöjd
med de snart fyra terminer han har spenderat på IT-fakulteten
och menar att fördelarna med att satsa på en karriär inom just
Text och foto: Erik Pedersen
Software Engineering är många.
– Eftersom masterprogrammet i Software Engineering kombinerar ämnen som matematik och
logik med management till exempel, tycker jag att
programmet fördjupar din förmåga att tänka och
analysera problem, säger Khaled Al-Sabbagh.
Fick höra om utbildningen genom vänner
Khaled är född och uppvuxen i Syrien. När han
gick i mellanstadiet föddes Khaleds IT-intresse på
allvar, efter att ha vunnit första pris i en mjukvarudesignstävling. Så småningom började han
studera på universitetet i Damaskus och tog en
kandidatexamen inom IT Engineering. Därefter
blev det en masterexamen i management i Storbritannien, innan Khaled genom vänner fick höra
talas om masterprogrammet i Software Engineering på Lindholmen.
Khaled gjorde efterforskningar, fann programbeskrivningen både utförlig och tilltalande och
imponerades av universitets höga ranking.
– Det var viktigt för mig att hitta en utbildning
som kombinerar management med tekniska moment, säger Khaled.
Khaled beslöt sig för att ansöka om ett av de stipendier som Svenska Institutet utannonserat och
han lyckades få ett av dessa i stor konkurrens.
Efter snart två år i Sverige ångrar han ingenting.
Han är mycket nöjd med allt runt utbildningen,
liksom med Göteborg överhuvudtaget.
– Jag hade varken varit i Göteborg eller i Sverige
tidigare, säger han. Det är en fantastisk plats,
speciellt för någon med ett starkt naturintresse.
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gogiska mjukvaror som tagits fram för att kunna
ge barn utbildning även utanför skolan. Utvärderingarna har varit positiva och tanken på att på
något sätt arbeta med barn i framtiden tilltalar
Khaled. I det här projektet fick han även assistans
av lärare vid sin institution, ett bra exempel på
den nära kontakt som finns mellan personal och
studenter.

– När det gäller min institution måste jag säga att
den har levt upp till alla mina förväntningar och
mer än så faktiskt. Jag blev verkligen imponerad
av den kompetens som både lärare och studenter
besitter. Kunskapsnivån är hög, vilket är väldigt
motiverande.
Gästföreläsare från stora företag ett vanligt
förekommande inslag
Khaled tycker att programmets format passar
honom bra. I kurserna arbetar man parallellt med
teoretiska och praktiska tillvägagångssätt, vilket
innebär att studenterna via en mängd projektarbeten får omedelbar användning för de kunskaper och den teoretiska förförståelse de tillägnat
sig.
– Upplägget bidrar verkligen till att minska gapet
mellan teori och praktik, säger Khaled. Jag tycker
att programmets utformning underlättar för
studenterna att få utvecklas inom de många olika
roller som är kopplade till mjukvaruindustrin.
Och eftersom programmet regelbundet bjuder in
gästföreläsare från stora företag som Volvo och
Ericsson, får den teoretiska underbyggnaden en
relevant praktisk förankring.
Samarbete är en viktig del av Software
Engineering
Khaled har under sina två år på utbildningen
varit inblandad i många olika sorters projekt, vilket har inneburit att han tillägnat sig kompetens
som kommit till nytta även utanför universitetet.
Efter att ha läst kursen Emprical Software Engineering kunde Khaled delta i ett volontärprojekt
i Syrien. Han fick i uppdrag att utvärdera peda-

Studerar dynamiken i mjukvaruutvecklingsteam i sitt masterarbete
Khaled har precis avslutat alla ordinarie kurser i
stort sett. En skrivuppgift har han kvar. Därutöver är det mastersarbetet det enda som återstår.
Khaled har för sitt masterarbete inlett ett samarbete med en konsultfirma i IT-branschen som specialiserar sig på mjukvaror och telekommunikation. Tillsammans undersöker de samband mellan
”teammognad” och produktivitet bland ett antal
mjukvarututvecklingsteam. Mognad har i det
här sammanhanget att göra med hur effektivt en
arbetsgrupp arbetar och kommunicerar internt.
Mognadsnivån ska ses som en indikator på gruppens dolda styrkor och svagheter, vilket har inverkan på hur gruppen fungerar som team, hur de
förhåller sig till olika problem och hur gruppen
presterar. Mognadsnivån analyseras i flera steg,
där varje steg motsvarar den grad av effektivitet
som en grupp uppnår. Lyssnar de till exempel på
varandras åsikter? Hur ser maktförhållandena
ut? Bidrar alla i gruppen lika effektivt och i lika
hög utsträckning till de beslut som fattas? Är alla
medvetna om vad gruppens målsättningar är?
Vill använda IT för att medverka till att
bygga upp sitt land på nytt
Khaled är inte främmande för att bli kvar i
Sverige efter utbildningen, men uttrycker samtidigt en önskan att återvända till Syrien, ett land
som dessvärre plågas av krig. Han vill gärna använda de kunskaper och färdigheter han tillägnat
sig för humanitära syften.

Teamwork är en viktig del av arbetet inom mjukvaruområdet. I stort sett samtliga projekt under
masterutbildningen kräver samarbete i grupper.
Eftersom programmet har en internationell profil
där studenterna kommer från hela världen, kan
det vara lite svårt i början.
– Det blir lättare med tiden, försäkrar Khaled.
En av huvudidéerna med programupplägget är
att vi ska lära oss att möta de kulturella skillnaderna innan vi kommer ut i arbetslivet, där vi
ofta kommer att jobba med personer från andra
länder. Tillvägagångssättet med projektarbetena
känns väldigt inspirerande och gör programmet
speciellt.

– Det finns många lovande syrier som inte fått
samma möjlighet till utbildning som jag har fått.
Det motiverar mig att föra mina kunskaper och
färdigheter vidare till mina syriska fränder där
hemma. Jag vill vara med och bygga upp landet
på nytt och föra människor samman.

SOFTWARE ENGINEERING
Internationellt masterprogram vid Göteborgs
universitet.
Programmet fokuserar på tre nyckelroller inom
mjukvaruutveckling: Software Project Manager,
Software Architect och Software Quality Manager.
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INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM MED START 2017:

GAME DESIGN & TECHNOLOGY

INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM MED START 2017:

APPLIED DATA SCIENCE

Text: Catharina Jerkbrant Foto: Johan Wingborg

Text: Catharina Jerkbrant Foto: Anneli Andersson

Hösten 2017 startar ett nytt
efterlängtat masterprogram
med fokus på spelprogrammering. Staffan Björk, professor
i interaktionsdesign vid Göteborgs universitet, berättar om
hur man tänkt inför starten.

Personer med kunskaper i hur
man bearbetar och analyserar
stora datamängder har blivit
en allt mer eftersökt kategori.
Nya masterprogrammet Applied Data Science syftar till att
ge studenterna expertkompetens inom dataanalys och maskininlärning.

Vi utbildar dem
som kommer att
skapa framtidens
spelmotorer!

– Huvudidén med programmet är att kunna
erbjuda en spetsutbildning inom spelprogrammering i Göteborg, säger Staffan Björk, programansvarig för Game Design & Technology.
Finns få utbildningar där man lär sig bygga
själva spelmotorerna
– Det finns idag ett antal utbildningar runt om i
landet där studenterna lär sig att skapa dataspel
genom att använda olika spelmotorer. Det finns
däremot få utbildningar där studenterna lär sig
att bygga själva spelmotorerna, vilket de kommer
att göra på masterprogrammet Game Design &
Technology.
– Många av de stora spelbolagen i Sverige utvecklar själva sina spelmotorer, som de också säljer
licenser till. Genom att ha kontroll över spelmotorerna kan företagen också dra nytta av de
senaste landvinningarna på både mjukvaru- och
hårdvarusidan.
Väl förberedda för heterogena projekt
– Det är också viktigt att inse att när man jobbar i så stora komplexa projekt som man gör
i IT-branschen, behöver man kunna hantera
komplexa dynamiska problem som man ska lösa
tillsammans med andra personer med helt olika
bakgrund och från olika fält. Studenterna på
vårt masterprogram blir väl förberedda för att
arbeta tillsammans i den här typen av heterogena
projekt, genom de projekt och metoder som ingår
i våra kurser.

24

vara viktigt oavsett inom vilket område de väljer
att specialisera sig. De metoder vi lär ut inom
Data Science är generella och kan tillämpas inom
de flesta områden. Vårt program riktar sig alltså
inte bara till studenter med en bakgrund inom IT
eller statistik!
Väl förberedda för möjligheterna och
utmaningarna med stora datamängder
– Vi vill göra studenterna mycket väl förberedda
för att arbeta med Big Data i sina framtida karriärer. De kommer att tillägna sig kunskaper
inom ett spektrum av datalogiska metoder, i

Stor brist på personer med kompetens inom
bearbetning och analys av stora datamängder!
Studenter med intresse för tekniken bakom
spelupplevelsen
– De studenter som är den huvudsakliga målgruppen för programmet är personer med stark
teknikbakgrund som samtidigt har ett mycket
stort intresse för den spelupplevelse man får när
man spelar ett spel.
Vill bidra till att den svenska spelindustrin
behåller sin världsledande ställning
– Våra förhoppningar med programmet är att vi
ska kunna hjälpa den svenska spelindustrin att
behålla sin ställning som innovativ och världsledande när det gäller både spelupplevelse som
utveckling av spelteknologi.
– Vi räknar med att kunna locka studenter från
hela världen och också att utbilda studenter som
har hela världen som arbetsfält. Spelindustrin är
mycket internationell och det är därför naturligt
att nu skapa en internationell masterutbildning
på området.

– Big Data har blivit en central del av stort sett
alla områden – näringsliv, opinionsbildning,
biovetenskap, naturvetenskap, humaniora och
samhällsvetenskap – exemplen är hur många som
helst, säger Graham Kemp, en av projektledarna
för nya masterprogrammet Applied Data Science.
Mycket stor brist på personer på
specialistkompetens inom Data Science
– Personer med en djupgående kännedom om hur
man bearbetar, modellerar och analyserar stora
datamängder har blivit allt mer eftersökta bland
arbetsgivarna. Vi har faktiskt fått en konkret
förfrågan från industrin om vi har möjlighet att
starta ett utbildningsprogram inom Data Science.
Arbetsgivarna upplever att behoven har blivit allt
större, samtidigt som det fortfarande är mycket
svårt att hitta personer med rätt utbildning.
Studenter från många olika ämnesområden
– Som målgrupp för masterprogrammet Applied
Data Science ser vi studenter från många olika
ämnesområden. Att ha kompetens inom hantering och analys av stora datamängder kommer att

vilka tillämpningar den ena metoden är att
föredra framför den andra och generella fördelar och nackdelar med olika tekniker. Målet är
att studenterna vid avslutad utbildning ska ha
de kunskaper och färdigheter som krävs för att
möta utmaningarna och de nya möjligheter som
uppstår när massiva datamängder blir allt mer
tillgängliga.

Projektledarna Richard Johansson och Graham Kemp
diskuterar kursplaner för nya masterprogrammet.
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INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM MED START 2017:

DIGITAL LEADERSHIP
Hösten 2017 startar det internationella masterprogrammet
”Digital Leadership” för framtidens ledare inom företag och
offentlig förvaltning. Utbildningen är en internationalisering och
vidareutveckling av masterprogrammet IT Management.
Text och foto: Catharina Jerkbrant

– Målgruppen för Digital Leadership är framtidens ledare inom industri och offentlig förvaltning, personer som vill arbeta med strategisk
verksamhetsutveckling utifrån ett fokus på digitalisering, säger Dina Koutsikouri, projektledare
för omarbetningen av masterprogrammet.

skapa delaktighet i organisationen, samarbeta tätt
och vara lyhörd för att fånga upp trender och ny
teknik. Som ledare måste man också kunna delegera i ännu högre utsträckning än idag – och för
delegering krävs tillit. Att ha en känsla för vilka
personer på olika håll som sitter på rätt kompetenser är en annan eftersträvansvärd egenskap.

– Det digitaliserade samhället kan sammanfattas
som otroligt många möjligheter och lika många
risker. Sverige har en uttalad ambition att bli
världsbäst när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter och vår utbildning är framtagen i linje med detta. Sverige har redan idag en
hög innovationsförmåga och digital mognad och
vi är även duktiga på digital infrastruktur. Men
har vi full kompetens för det digitala ledarskapet?
– Som student på vårt program kan man till
exempel ha en bakgrund från någon av Handelshögskolans utbildningar, från software engineering, industriell ekonomi eller systemvetenskap
– för att nämna några. Jag vill poängtera att
masterprogrammet är en utbildning med fokus på
verksamhetsstyrning, fokus ligger alltså inte på
tekniken som sådan.

Foto: Rotorhead/freeimages
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– Vi ställer de traditionella och klassiska förändringsteorierna mot det som händer nu. Vad
innebär det nya digitaliserade samhället för hur
vi leder företag och organisationer? Hur ska vi
ta tillvara digitaliseringens fulla potential? Hur
undviker vi fallgroparna?
– Digitaliseringen innebär en stor omställning
och det är en resa som kräver ett antal olika
kompetenser. Samarbetsförmåga och tillit blir
ännu viktigare än idag till exempel. Man behöver

– Den digitala transformationen innebär en utmaning just för att den berör varje del av organisationen. Ledningspersoner inom IT blir en nyckelresurs för att skapa optimala förutsättningar för
utvecklingen.
– Vi har funderat mycket kring den röda tråden
när vi har satt samman programmets kurser och
resultatet har blivit en mycket klar linje i hur
kurserna relaterar till varandra.
– Digital Leadership är det första internationella masterprogrammet i sitt slag i Sverige och
vi hoppas på många sökande med vitt skilda bakgrunder för att få en spännande dynamik.
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GERHARD FISCHER:

HEDERSDOKTOR VID IT-FAKULTETEN

Gerhard Fischer har utsetts till
hedersdoktor vid IT-fakulteten,
Göteborgs universitet.
Gerhard är verksam vid Center for LifeLong Learning &
Design, Department of Computer Science and Institute of
Cognitive Science, University of
Colorado at Boulder, USA. Han
har nominerats och bjudits in av
institutionen för tillämpad IT.

Livslångt lärande är ett av
Gerhards huvudspår och för
honom handlar begreppet inte
bara om fortbildning för vuxna,
utan även om att göra lärande
till en central aktivitet i mänskligt liv. Gerhards forskning
fokuserar på nya koncept och
nya medier för lärande, arbete
och samarbete och på relationen
mellan människa och dator.
En viktig del av Gerhards nuvarande forskning handlar om
skiftet till det han kallar metadesign, ”design för designers”,
där tekniken gör det möjligt för
användare att gå från passiva
konsumenter till att bli medskapare. Wikipedia, YouTube och
öppen källkod är exempel på
det.
Hur kom du in på ditt nuvarande forskningsområde?
– Som ung matematikstudent
i Tyskland var jag inte särskilt
intresserad av datorer, jag tyckte
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Vad betyder den digitala kulturen för
vårt sätt att tänka, arbeta och hur vi
förvärvar kunskap?
Gerhard Fischer
de var tråkiga och hade svårt att
se vad de skulle kunna tillföra.
De beräkningar en dator kunde
göra, kunde jag utföra på egen
hand!
– Vändpunkten kom under mitt
masterarbete i matematik, då
jag ramlade på en artikel som
handlade om en dator som spelade schack. Det var den första
vetenskapliga artikeln på området och den väckte plötsligt ett
intresse för artificiell intelligens
– en maskin som kunde uppnå
intellektuella färdigheter.
– Däremot har tanken på att
ersätta människor med datorer
aldrig intresserat mig, men det
var en vanlig syn från vetenskapligt håll vid den här tiden.
Jag ser teknologin som ett sätt
att stärka människors möjligheter, där tekniken kan komplettera våra mänskliga egenskaper.
Jag blev tvungen att sätta mig in
i vad människor är bra på och
vad de är mindre bra på, för att
se om det går att skapa teknik
som är i symbios med människan. Under mitt arbete fick
jag ta hjälp av en mängd andra
forskar- och yrkeskategorier
som till exempel psykologer,
filosofer och lingvister.
Vad förväntar du dig av din
tid som hedersdoktor?
– Jag är väl bekant med hur
tankegångarna ser ut i USA

och jag är samtidigt väl bekant
med tankegångarna i Europa –
eftersom jag ursprungligen är
från Tyskland och har många
kontakter i Skandinavien bland
annat. Min förhoppning är att
jag ska kunna bidra till att olika
perspektiv från många olika
håll sammanstrålar. Jag har
precis hållit en tvådagars doktorandkurs här på institutionen
för tillämpad IT till exempel,
där forskarstuderande från vitt
skilda länder medverkade. Det
ser jag som ett led i det breda
internationella samarbetet.
– Institutionen för tillämpad IT
bedriver forskning som överlappar mitt forskningsområde, jag
tror att vi kommer att kunna ha
ett bra utbyte.
Hur ser dina framtidsperspektiv ut forskningsmässigt?
– Vi kan se att vi har gjort
enorma framsteg teknologiskt
sett i världen, nu skulle jag vilja
få fram en stark vetenskaplig
bas med forskning om hur vi
använder teknologin och hur
vi får ut mesta möjliga av den.
Vill vi använda teknologin för
att bli ännu mer produktiva och
effektiva, eller borde vi övergå
till att använda teknologin för
att förbättra vår livskvalitet?
Text: Catharina Jerkbrant
Foto: University of Colorado at Boulder

VLADIMIR VOEVODSKY, NY HEDERSDOKTOR:

FIELDSMEDALJÖR INOM MATEMATIK
Vladimir Voevodsky har utsetts till hedersdoktor
vid IT-fakulteten för sin excellens inom området
matematiska bevis, där han har ett nära samarbete med forskare i Göteborg.
Vladimir Voevodsky vid Institute for Advanced
Study i Princeton är en världsledande rysk matematiker som arbetar inom algebraisk geometri och algebraisk topologi. År 2002 fick han
Fieldsmedaljen, matematikens Nobelpris, för flera
banbrytande resultat.
Under det sista årtiondet har han intresserat sig
för datorkontroll av matematiska bevis. För detta
ändamål har han använt sig av ”bevisassistenter” av den typ som utvecklats vid institutionen
för data- och informationsteknik på Göteborgs

universitet. Bevisassistenterna utgörs av datorprogram som hjälper matematikern att bygga upp
korrekta bevis.
Voevodsky upptäckte också ett intressant samband mellan homotopiteori, ett av hans egna
specialområden inom matematiken, och den
typteori som bevisassistenterna bygger på. Upptäckten av sambandet har lett till förbättringar
både av typteorin i sig och möjligheten att utföra
kontroll av matematiska bevis. Voevodsky har
under de senaste åren samarbetat med forskare
från Göteborg för att vidareutveckla de samband
han upptäckt.
Text: Peter Dybjer
Foto: Klaus Tschira Stiftung/ Peter Badge

		

HEDERSDOKTORER VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
År 1907 utsåg Göteborgs högskola – sedermera
Göteborgs universitet – sin första hedersdoktor.
Som titeln hedersdoktor antyder handlar det om
personer som på olika sätt har gagnat universitetet.
Ursprungstanken var att hedra personer utan akademisk bakgrund, men idag utgörs hedersdoktorerna
av såväl forskare som praktiker.

De utnämnda hedersdoktorerna inbjuds varje höst till
att under högtidliga former promoveras tillsammans
med övriga nyblivna doktorer vid Göteborgs
universitet.
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FAKTA

DOKTORSAVHANDLINGAR

IT-FAKULTETEN 2015

Rakesh Rana, institutionen för data- och informationsteknik, disputerade 19 februari
2015 på avhandlingen Software Defect Prediction Techniques in Automotive Domain:
Evaluation, Selection and Adoption.

Intäkter: 155 mkr
Antal medarbetare: 131 personer

Martin Tallvid, institutionen för tillämpad IT, disputerade 27 februari 2015 på avhandlingen 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring.

Helårsstudenter i grundutbildningen: 882 hst
Doktorsexamina: 9

Tomas Lindroth, institutionen för tillämpad IT, disputerade 17 april 2015 på avhandlingen Being Multisituated: Characterizing laptoping in networked situations.

Licentiatexamina: 7

Att de anställda bedriver undervisning på båda lärosätena kan till exempel medföra att relationen mellan
antalet anställda och intäkterna per lärosäte inte alltid
överensstämmer i siffrorna som redovisas här.

NYA DOCENTER
Christian Berger är ny docent i ämnet datavetenskap. Christian höll sin docentföreläsning
“Engineering the Software for Self-Driving Vehicles”
16 mars 2015 på Lindholmen.
Eric Knauss är ny docent i ämnet Software Engineering. Eric höll sin docentföreläsning “Managing
Flows of Requirements and Related Knowledge in
Large-Scale Software Development” 20 april 2015 på
Lindholmen.
Matthias Tichy är ny docent i ämnet datavetenskap.
Matthias höll sin docentföreläsning “Graph
Transformations Through the Ages” 20 april 2015 på
Lindholmen.
Imed Hammouda är ny docent i ämnet Software
Engineering. Imed höll sin docentföreläsning “From
Free Software to OSS 2.0 – Three Decades of
Contribution” 5 juni 2015 på Lindholmen.
Riccardo Scandariato är ny docent i ämnet datavetenskap. Riccardo höll sin docentföreläsning
“Empirical methods in secure software engineering”
5 juni 2015 på Lindholmen.
Johan Magnusson är ny docent i ämnet informatik. Johan höll sin docentföreläsning “Disintegration
– Watching things fall apart” 15 oktober 2015 på
Lindholmen.
Lisen Selander är ny docent i ämnet informatik.
Lisen höll sin docentföreläsning “Digital Activism at
Amnesty International” 20 november 2015 på
Lindholmen.
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FAKULTETENS INSTITUTIONER:

Foto: Tomas Lindroth

Foto: Jan-Olof Yxell

Båda institutionerna är integrerade mellan Göteborgs
universitet och Chalmers tekniska högskola och
bedriver såväl undervisning som forskning vid bägge
lärosätena. Den statistik som redovisas ovan rör
bara de delar av verksamheten som tillhör Göteborgs
universitet.

(inklusive verksamheten vid Chalmersdelarna av
institutionerna)

Wanda Presthus, institutionen för tillämpad IT, disputerade 10 september 2015 på
avhandlingen Business Intelligence Utilisation through Bootstrapping and Adaptation.

INSTITUTIONEN FÖR
DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Soumitra Chowdhury, institutionen för tillämpad IT, disputerade 28 september på avhandlingen Service Logic in Digitalized Product Platforms – A Study of Digital Service
Innovation in the Vehicle Industry.

Prefekt: Johan Karlsson
Intäkter 2015: 238 mkr (varav Chalmers 184 mkr)
Medarbetare: 232 personer
(varav Chalmersanställda: 192 personer)
Antal helårsstudenter: 1402 hst
(varav Chalmersstudenter 1023 hst)
Doktorsexamina 2015: 8 (varav Chalmers 6)
Licentiatexamina 2015: 18 (varav Chalmers 13)

Jesper Lund, institutionen för tillämpad IT, disputerade 25 september 2015 på avhandlingen Digital Innovation: Orchestrating Network Activities.
Anne Algers, institutionen för tillämpad IT, disputerade 30 oktober 2015 på avhandlingen Open learning in life sciences – Studies of open educational resources in animal
welfare and work-based learning in food science.
Abdul Rahim Nizamani, institutionen för tillämpad IT, disputerade 26 oktober 2015
på avhandligen Reasoning with Bounded Cognitive Resources.

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT
Prefekt: Fredrika Lagergren Wahlin
Intäkter 2015: 127 mkr (varav Chalmers 50 mkr)
Medarbetare: 137 personer
(varav Chalmersanställda: 50 personer)
Antal helårsstudenter: 737 hst
(varav Chalmersstudenter 235 hst)
Doktorsexamina 2015: 7 (varav Chalmers 0)
Licentiatexamina 2015: 3 (varav Chalmers 1)

31

IT-fakulteten består av universitetsverksamheten vid de två institutionerna
data- och informationsteknik och tillämpad informationsteknologi.
Vi bedriver IT-relaterad forskning och utbildning inom allt från abstrakt matematik
och högteknologiska tillämpningar till samhällsvetenskapliga undersökningar av
IT-användningens konsekvenser.
Båda institutionerna är integrerade mellan Göteborgs universitet
och Chalmers tekniska högskola, vilket resulterar i stor kompetens och bredd.
IT-fakulteten är en påtagligt internationell fakultet med
forskare, doktorander och studenter från ett 30-tal olika länder.
IT-fakulteten, Göteborgs universitet, 412 96 Göteborg,

www.itufak.gu.se

