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En kort presentation av IT-fakultetens nya ledning
och vad de ser framför sig i sina nya roller.

Dick Stenmark, dekan
– Jag är informatiker med ett stort intresse för organisationers användning av IT,
främst informationssökningsteknologier och sociala medier. Tillsammans med en
av mina doktorander ingår jag i DigitaL-projektet, som är ett samarbetsprojekt
mellan Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Ett helt nystartat forskningsprojekt handlar om att studera polisens användning av kroppsburna kameror
och vilka effekter detta har på deras arbetspraktik, till exempel i form av ansvarsutkrävande.
– Med den samhällsutveckling vi har, där digitaliseringen tränger igenom på samtliga områden och berör
alla åldersgrupper, så är IT-fakulteten en självklar expertnod när det gäller att förstå och påverka denna
process. Jag vill se IT-fakulteten ta större plats genom att växa i antal medarbetare, utbilda fler studenter och i ännu högre grad påverka samhället i positiv riktning. En viktig del i detta är att synliggöra vår
kompetens såväl internt inom universitetet som mot externa parter.
Miroslaw Staron, prodekan
Ansvar för grundutbildningsfrågor
– Jag är professor i software engineering och sysslar med utveckling av teknik
för att göra mjukvaruutveckling effektivare och snabbare. Mitt huvudsakliga fokus handlar om att kunna göra mjukvaruutveckling till en process
där tyngdpunkten ligger på värde för människa och samhälle. I min forskning samarbetar jag med ett antal stora och små företag inom mjukvarubranschen, främst genom att använda action research som forskningsmetodik, där utveckling av nya arbetsmetoder och teknik går hand i hand med
utvecklingen av teoretiska modeller.
– Jag ser min nya roll som en möjlighet att vidareutveckla en kvalitetskultur när det gäller högre
utbildning – både på fakulteten och på universitetet och i samhället i stort. Jag anser att vi har ett
stort ansvar för att bilda och utbilda våra IT-studenter som sedan ska agera i en dynamisk omvärld, med stor konkurrens från både utvecklare och uppstickare.
Jan Ljungberg, vicedekan
Ansvar för forskning och forskarutbildning
– Jag är professor i informatik och forskar bland annat om organisering, kultur
och arbete inom öppen källkod, öppen innovation och andra öppna praktiker
som möjliggörs av digitaliseringen. Under senare år har jag också intresserat
mig för möjligheter och utmaningar mer generellt som kopplar till digitalisering
och hur samhällets institutioner utmanas och omformas.
– Digitaliseringen berör alla människor och alla forskningsämnen. Här är ITfakulteten unik i sitt slag, med den samlade kompetens våra institutioner har för att bidra till utvecklingen av ett hållbart digitalt samhälle. Vår forskning och forskarutbildning kännetecknas
av både bredd och spets. Samhället har blivit helt beroende av att mjukvara och hårdvara fungerar. Då
känns det bra att IT-fakulteten har världsledande forskargrupper inom områden som är själva förutsättningen för digitaliseringen. Vi har också mycket starka forskargrupper som fokuserar på användningen
av tekniken i relation till t ex industriella strategier, offentlig förvaltning, arbetsliv och privatliv.
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PREFEKTERNA
OM UTMANINGAR
OCH BRA SAKER
Text samt foto på Johan Karlsson: Catharina Jerkbrant

Foto på Jonas Landgren: Johan Wingborg

Jonas Landgren och Johan Karlsson berättar om vad som är på
gång på deras institutioner. Jonas är en relativt nytillträdd prefekt
för institutionen för tillämpad IT och Johan är sedan några år tillbaka prefekt för institutionen för data- och informationsteknik.

blivit en allt starkare röst i samhällsdebatten. Vi
dyker allt oftare upp lite varstans i media numera.
Johan: – Hela vår institution inklusive Chalmersdelen ska utvärderas i RED19 och det ska bli
spännande att se resultatet av den utvärderingen.
RED10 blev ett kvitto på att vi är en stark forskningsmiljö. Nu ska vi ägna oss åt benchmarking
mot andra lärosäten och systerinstitutioner. Det
är viktigt både för att se var vi står idag och hur
vi ska ta oss dit vi önskar.

Johan: – Samtidigt står världen och väntar på
vår kompetens, balansen är viktig. Vi har också
relativt låga basanslag i förhållande till andra
fakulteter, det ser vi som ett problem för arbetsbelastningen. Vi måste leverera mer grundutbildning i förhållande till fakultetsmedlen och det
stressar medarbetarna.

Johan: – För vår del handlar det om utmaningen
att kunna erbjuda utbildningar som matchar den
tekniska delen av digitaliseringsboomen. Personer
med rätt teknisk kompetens är mycket efterfrågade både av näringslivet och offentlig sektor och
det är svårt att rekrytera forskare och lärare i
samma utsträckning som behoven av färdigutbildade studenter ökar.

Johan: – Ja, fördelen med Chalmersintegreringen
är ju att få en ökad kritisk massa, vi får ökade
möjligheter att få ekonomi i våra kurser när de
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– Kulturarbete har blivit populärt. Att reflektera
över och arbeta med att utveckla en god kultur
har blivit en av våra utmaningar. Hållbarhet och
kvalitet är en värdegrund vi har och vi lägger
mycket tid på kulturskapande. En god kultur på
jobbet är en förutsättning för att medarbetarna
ska lyckas med det de håller på med.
Jonas: – Vi på tillämpad IT har påbörjat ett arbete med att utveckla en stark akademisk kultur
där vi ställer upp för varandra, ser oss som ett
sammanhang och undviker ohälsosam konkurrens. I detta behöver vi också få tid för gemensamma samtal och inte bara springa mot våra
egendefinierade mål.

Vad ser ni för utmaningar framöver?
Jonas: – Den stora utmaningen som vi nu står
inför är att klara av att växa som verksamhet för
att möta samhällets tillsynes omättliga behov av
forskning och utbildning kring olika aspekter av
samhällets digitalisering, där kunskap relaterat
till AI just nu är väldigt hajpat.

Jonas: – Det som kännetecknar det jag som
prefekt håller mig sysselsatt med mesta tiden är
tillväxt – när det gäller nästan allting – och hur
vi ska få tillväxten att ske på ett hållbart sätt när
det gäller nyanställningar, attraktivare lokaler,
mer externa medel och annat som relaterar till
tillväxt. Det är förstås grymt kul att det i rådande
högkonjunktur söker sig kunniga människor till
akademin för att bli en del av vår starka miljö.
I det här behöver vi bli bättre på att få ut mer
effekt av kombinationen av våra två institutioner,
där ena institutionen dessutom är integrerad med
Chalmers.

ner som ska ingå i en avhandling. När jag disputerade hade jag tre publikationer i avhandlingen,
nu är det vanligt med sex-sju stycken och då har
doktoranden ofta åstadkommit 10-15 publikationer sammanlagt. Ett annat krux med just det är
att det ibland publiceras bara för publicerandets
skull. Vi i forskarvärlden behöver börja jobba på
ett annat sätt där vi fokuserar på kvalitet och inte
på minsta publicerbara enhet.

Johan Karlsson, prefekt vid institutionen för data- och
informationsteknik

Jonas Landgren, prefekt vid institutionen för tillämpad IT

kan samläsas av Chalmers- och universitetsstudenter till exempel. Samarbetet mellan institutionerna är mycket viktigt för att greppa hela vidden
av digitaliseringen, samhällsutmaningarna som
följer på en sådan, och inte bara se till tekniken.
Jonas: – Ja, bara en sådan viktig sak som att
undersöka hur digitaliseringen förändrar professioner, skolan, sjukvården och sociala myndigheter är spännande exempel där den här förändringen nu sker i snabb takt. Jag är väldigt glad
över att IT-fakulteten och dess institutioner har

– Men sedan måste vi också fråga oss om det är
världsklass på alla områden vi vill nå? Vad är det
egentligen som är viktigt? En strävan mot världsklass måste balanseras mot en bra arbetsmiljö.
Arbetsglädje, akademisk frihet och ansvarstagande är våra tre A:n. Där det också behöver
vara ramar för den akademiska friheten.
Jonas: – Den akademiska friheten sätter ofta lite
för tuffa mål om man ser till vad som är hälsosamt. Det är en fråga som vi måste jobba med.
Hur får man ambitiösa medarbetare att prestera
på sin egen toppnivå, samtidigt som de inte ska
gå över gränsen och bränna ut sig?
Johan: – Det känns som att det går inflation i
prestation, ett exempel är hur många publikatio-

– På institutionen för data- och informationsteknik lägger vi liksom tidigare mycket fokus på
genusfrågan. Det är en av våra högst prioriterade
frågor, vi måste få till en jämställd arbetsplats.
Något som känns glädjande just nu?
Jonas: – Utbildningarna är eftertraktade och
vår forskning får ett genomslag. Vi har ambitiösa medarbetare som gör väldigt bra saker – det
känns grymt gôtt! Vi kan också nämna vår nya
forskarskola GRADE, forskningscentret SCDI
och våra programmeringsutbildningar för lärare.
Johan: – Något annat som är roligt är att vi har
blivit en av Europas absolut starkaste miljöer
inom software engineering, vilket delvis är ett
resultat av centrumbildningen Software Center.
På samverkanssidan har vi Software Engineering
Development Day, ett välbesökt evenemang.
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AI

ARTIFICIELL INTELLIGENS:
VART ÄR VI PÅ VÄG?
Text: Catharina Jerkbrant

Foto: Menno van Dijk/iStockphoto

Är artificiell intelligens lösningen på det
mesta eller i alla fall väldigt mycket? Är
den snarare ett hot mot vår demokrati,
vår integritet och något som skapar stora
etiska problem? Hur tar vi tillvara alla
fördelar, samtidigt som vi undviker fallgroparna? Hur ska vi samarbeta? Hur ska
vi utbilda? Vad behöver samhället? Vad
behöver företagen för sin konkurrenskraft? Funkar artificiell intelligens i vården? I skolan? AI finns i varje hörn av vår
vardag redan idag, men tänker vi på det?
Artificiell intelligens, AI, är intelligens som
uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig
intelligens, NI, som uppvisas av människor och
andra biologiska varelser. Artificiell intelligens
är också namnet på det akademiska område som
studerar hur man skapar datorer och program
med intelligent beteende.
AI är glödhett som område och det stora genombrott för AI som vi ser nu kallas ibland för
den fjärde industriella revolutionen. Förutsättningarna för området AI blev till slut helt rätt,
teknikutvecklingen i form av minneskapacitet och
processorkraft gick hand i hand med mjukvaruutvecklingen och plötsligt hade hela området nya
förutsättningar.
Datorer som drar lärdom av erfarenhet
Artificiell intelligens drar nytta av att datorer är
snabba, kan hantera enorma datamängder och
inte blir trötta eller slarvar. I stället för AI talar
man ofta om maskininlärning, där datorernas
snabbhet utnyttjas för att låta dem pröva sig fram
till ett sätt att lösa uppgiften.
Här kommer också det så kallade deep-learning
in, där mjukvara försöker efterlikna aktiviteten
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”Vår vardagliga användning av artificiell
intelligens är enorm redan idag”
i neuronerna i den mänskliga hjärnan. Programvaran lär sig – i mycket konkret bemärkelse – att
känna igen mönster i digitala representationer av
ljud, bilder och annan data. Metoden har inte varit möjlig tidigare eftersom den kräver två saker:
möjlighet att hantera enorma mängder information och förmågan att göra snabba och parallella
beräkningar. Deep-learning är bland annat en förutsättning för tekniken bakom självkörande bilar.
Ett annat exempel är sjukvården, där tekniken
kan hjälpa läkare att ställa fler och mer korrekta
diagnoser.
En grundläggande del av det vi brukar kalla naturlig intelligens innefattar förmågan att inte bara
dra lärdom av erfarenhet, utan också utveckla sitt
tänkande. De tidiga AI-programmen var mycket
specialiserade och saknade den mångsidighet
och anpassningsförmåga som utmärker mänsklig
intelligens. Inom artificial general intelligence,
en nyare inriktning inom AI, försöker forskarna
skapa datorprogram med generell intelligens som
klarar att lösa problem inom vitt skilda områden.
Vardaglig användning av AI störst
Även om de flesta av oss kanske tänker på robotar, schack och självkörande bilar när vi hör ordet
artificiell intelligens, är den vardagliga användningen av AI klart störst.
– Vår vardagliga användning av AI är enorm
redan idag, säger Claes Strannegård, biträdande
professor vid institutionen för data- och informationsteknik. Varje sökning vi gör på Google
innebär att en AI-algoritm går igång, likaså varje
gång ett mejl granskas av ett spamfilter. Vi får
också individuellt anpassad reklam på nätet till
exempel, där specifika varor och tjänster rekommenderas för oss. Alla dessa tjänster bygger på
AI.

Förhoppningar och farhågor kring AI
Det finns även en hel del oro kring AI. En fråga
är i vilken utsträckning AI skulle kunna ta över
våra jobb i framtiden. Dels handlar det liksom
tidigare om jobb som är lätta att automatisera,
men även om att alltmer komplexa datorprogram

börjar utföra alltmer komplexa arbeten. Något
som relativt ofta dyker upp är också den mer
spekulativa diskussion som benämns singularitet,
vilket innebär att maskiners förmåga att förbättra
sig själva genom artificiell intelligens plötsligt når
ett genombrott och lämnar människan som art
bakom sig.
AI ses som viktigt för konkurrenskraften
– Vi måste behärska AI för att behålla och utveckla svensk konkurrenskraft i framtiden, oavsett om det handlar om självkörande bilar, färre
oplanerade stopp i våra svenska fabriker eller
smartare sjukvård, meddelade Mikael Damberg,
Sveriges dåvarande närings- och innovationsminister våren 2018.

INTELLIGENS?
Intelligens (av latin intellego, att förstå,
begripa, inse, avgöra), mental förmåga; förmåga att utifrån givna grunder
avsiktligt utveckla sitt tänkande. Till
intelligensen räknas vanligen förmågorna
att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och
språk, komplicerade orsakssammanhang
samt förmågan till inlärning.

GENOMBROTT FÖR AI
Några milstolpar i AI:s historia:
Schackdatorn Deep Blue slår 1997 den
regerande världsmästaren Garry
Kasparov i schack. Det mest avgörande
beviset på AI-revolutionen kom kanske
2016, då datorn AlphaGo vinner fyra av
fem matcher mot mästaren Lee Sedol i
det mycket komplexa strategiska spelet
Go.
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AI VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Universitetets rektor Eva Wiberg beslutade 2018 om en strategi för AI och digitalisering vid Göteborgs universitet. Rektor tilldelade IT-fakulteten uppdraget att koordinera
universitetets medverkan i den nationella satsningen ”AI Competence for Sweden”.
En kartläggning visar att forskning och utbildning inom AI och digitalisering bedrivs vid
samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet. I
strategin för AI och digitalisering ingår en samordningsgrupp som bland annat ska forma en
universitetsgemensam plattform, #AI@GU.
– Den snabba utvecklingen
inom AI och digitalisering
ställer oss inför existentiella
frågor om människa och
samhälle, vilket innebär en
särskild utmaning för ett stort
och brett lärosäte som Göteborgs
universitet, säger Fredrika Lagergren Wahlin
(bilden), vicerektor för samverkan och ansvarig
för universitetets AI-satsning.

Ingår i satsningarna AI Competence for
Sweden och AI Innovation of Sweden
Göteborgs universitet kommer tillsammans med
sju andra svenska lärosäten att ingå i uppbyggnaden av den nationella plattformen AI Competence
for Sweden, där uppdraget är att i samverkan
utveckla en kunskapsplattform för artificiell
intelligens. Göteborgs universitet kommer även att
ingå i den gemensamma satsningen på ett nationellt AI-center, AI Innovation of Sweden, som är
förlagt till Lindholmen Science Park i Göteborg.
IT-fakulteten får av rektor Eva Wiberg uppdraget att koordinera universitetets medverkan i AI
Competence for Sweden, på så sätt att samtliga
fakulteter vid universitetet ges möjlighet att delta i
utvecklingen av kurser inom artificiell intelligens.

IT-FAKULTETENS ARBETE MED
ARTIFICIELL INTELLIGENS
Dekan Dick Stenmark, prodekan Miroslaw Staron och vicedekan Jan Ljungberg
diskuterar förutsättningar, utmaningar och vad som händer närmast inom området AI.
Hur ser ni på IT-fakultetens roll för området?
Dick: – Tillämpningarna inom AI kommer på
bred front och AI finns redan på plats i mängder
av olika sammanhang. Big Data genererar sig
själv i stor skala. Men bara för att tekniken finns
innebär det inte att den är ”färdig”. Vår uppgift
är att ta teknikutvecklingen vidare och samtidigt
förstå de konsekvenser som tekniken för med sig
– ha ett brett perspektiv när det gäller teknikens
möjligheter och begränsningar.
Miroslaw: – IT-fakultetens roll är att stå för den
digitala och tekniska kompetensen, men också
för möjligheten att knyta ihop olika kompetenser.
Vi är vana vid att jobba ihop med andra discipliner och under andra förutsättningar, vi har
den kunskap som behövs för att realisera andra
discipliners idéer och digitalisera rådata till ett
användbart resultat. Ett tight samarbete blir nödvändigt på grund av den komplexitet som finns
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idag. Någon måste bedöma inputen och själva datan, någon måste ha stenkoll på tekniken, annan
expertis behöver studera resultaten och bedöma
rimligheten i dessa.
– Vårt ansvar som universitet är inte bara att lära
ut själva tekniken, utan också visa på hur den bör
användas.

”Här kommer vi att behöva kompetens från
många olika delar av Göteborgs universitet”
Miroslaw: – Utbildningen måste ändå även vara
långsiktig och vi kan inte springa på alla bollar.
Vad händer om fem år med AI och vad händer
om fem-tio år med digitaliseringen? Men vi
behöver tänka på var vi kan få in mer lättrörliga
mekanismer i utbildningen för att komplettera
våra ordinarie utbildningsprogram. Även om vi
inte vill ha alltför snabba förändringar i våra program, skulle vi kunna ha en metod för att starta
upp enstaka kurser som är mer styrda av snabbt
uppkomna behov från industri och samhälle.
Dick: – Ja. Samtidigt som vi måste upprätthålla universitetets grundidé om stabilitet och ett
pålitligt utbildningsutbud, kan tillfällig kompetensbrist uppstå mer akut. Även om vi inte kan
förändra våra utbildningsprogram varje halvår,
bör vi arbeta för att komplettera vårt utbildningsutbud med en högre grad av uppdragsutbildning.
Dock är den svårare att resursberäkna, de som
ska ha hand om uppdragsutbildningen behöver
ha arbete även de tider på året då önskningar om
externa utbildningsuppdrag inte har inkommit.
Miroslaw: – Etik är en annan stor utmaning för
området, men inte bara för oss. Hur kodar man
etik med ettor och nollor? Hur ska man jobba
konceptuellt med etik inom AI?
Dick: – Frågan är om det är eftersträvansvärt att
försöka bygga in etik i AI? Vems etik är det då vi
bygger in?

misk fördel, men för den enskilde blir en olycka
med en självkörande bil ett etiskt problem.
– Och vem som sedan bär det juridiska ansvaret
för de eventuella olyckor som sker, är ytterligare
ett krux att reda ut. Är det i den öppna källkoden felet ligger är det utvecklarens ansvar, men
om olyckan beror på att systemet inte ”tränats”
tillräckligt är det köparens ansvar.
Dick: – Ja, om vi laddar ner ett neuralt nätverk
måste vi träna det – och hur vet vi egentligen när
vi har tränat det ”tillräckligt”?
Vad händer närmast nu på IT-fakulteten?
Janne: – Vi planerar att ordna fakultetsövergripande seminarier på tema AI och vill
gärna sjösätta ett första sådant redan under våren
2019. Här kommer vi att behöva kompetens från
många olika delar av Göteborgs universitet.
Miroslaw: – Vi bör även fundera på möjligheten
att ordna en minikonferens på tema AI under året
och då bjuda in både företag och forskare. Det
tror jag skulle kunna ge mycket.

Texter samt foto på Fredrika Lagergren Wahlin: Catharina Jerkbrant
Foto nedan: Jan-Olof Yxell

Janne: – Etik är ett begrepp som är svårt att
ringa in, ungefär som begreppet ”själ” eller
”mind”. Etik är inte en konstant och är svårt att
kategorisera.

Funderingar kring utmaningarna med AI?
Janne: – En utmaning som vi har ansvar i är att
se bortom deep learning, hur vi ska bädda för utveckling och inte fastna i den teknik som finns nu.

Miroslaw: – Trots det finns det en mycket stor
debatt kring etik och AI idag, med många infallsvinklar.

Dick: – Vi behöver se till att vi har god framförhållning och bedriva forskning och utbildning
enligt en strategisk plan. Oavsett vart framtiden
för oss ska vi vara med. Utbildning och forskning
ska även i fortsättningen alltid vara uppdaterad
och relevant i ett område i snabb förändring.

Janne: – Att underlåta sig att använda sig av AI
skulle kunna vara en annan typ av etisk aspekt
som delvis kan skymmas av hajpen kring AI. En
samhällelig etisk aspekt kan vara om man får ner
antalet trafikdöda med 50 % med självkörande
bilar till exempel. Det är en klar samhällsekono-
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ÅTTA AV VÅRA FORSKARE OM

ARTIFICIELL INTELLIGENS
1. Om jag säger artificiell intelligens – vilken är din första spontana association?
2. Hur kommer artificiell intelligens in i din forskning idag?

Agneta Ranerup, professor i informatik:
1. – När jag tänker på AI associerar jag till en
vandrande ”robot” med delvis mänskligt utseende, helst med blinkande ögon också!
2. – I min egen forskning behandlar jag ”AIlight” i form av automatiserat eller programmerat
beslutsfattande, Robot Process Automation. Det
ersätter vissa beslut som en stats- eller kommunaltjänsteman fattar idag. Det är då mest en form av
strukturering och effektivisering, men kan upplevas som kontroversiellt när det appliceras på till
exempel socialtjänsten vid beslut om försörjningsstöd. Jag tänker att vi måste vara öppna för nya
former av beslutsfattande, men samtidigt ha en
djup respekt för professionen och medborgarna!

Claes Strannegård, biträdande professor i
kognitionsvetenskap:
1. – Ett begrepp med en mycket stark dragningskraft som är oerhört populärt just nu.
2. – Jag undervisar på en kurs i grundläggande
AI och har ett forskningsprojekt som heter ”Från
speciell till generell artificiell intelligens”. Det
projektet utgår från tanken att generell intelligens
finns på bred front i djurriket och ligger bakom
djurens enastående förmåga att anpassa sig och
överleva i nya miljöer som ställer hårda krav på
problemlösningsförmåga och uppfinningsrikedom.
Genom att skapa en generisk datormodell som
fångar ett antal grundläggande mekanismer för
djurs beteenden, hoppas vi kunna ta ett steg närmare artificiell generell intelligens. Vår ansats är
att det finns en enorm variation i djurvärlden när
det gäller anatomier, men att de mest grundläggande mekanismerna som styr djurens beteenden
i allt väsentligt är gemensamma för till exempel
fiskar, fåglar och grodor. Målet är en datormodell
som inte är specialiserad, men som kan lära sig att
lösa många olika sorters uppgifter.
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Aarne Ranta, professor i datavetenskap:
1. – AI är lite som en svart låda som producerar
svar genom att gissa och som inte lämnar någon
försäkran om att svaren är rätt. Det är inte det vi
normalt kallar intelligens. Intelligenta personer
kan förklara sina slutsatser på ett sätt som gör att
andra kan göra en bedömning om de går att lita
på eller inte. Lösningen här är XAI, Explainable
AI.
2. – Mitt forskningsområde maskinöversättning,
MT, levererar oftast översättningar baserade på
statistik och de är då som bäst till 50 % korrekta.
För att kunna bedöma när det går att lita på resultatet, behöver vi både ha kunskaper i utgångsspråket och det språk vi vill översätta till, vilket
ofta inte är fallet. Lösningen är XMT, Explainable MT, där översättning baseras på analys av
betydelse och där systemet kan förklara hur det
har gått tillväga genom att referera till analysen.

Johan Lundin, professor i informatik med
inriktning mot lärande och IT:
1. – Dumma maskiner och smarta människor.
2. – Jag intresserar mig för hur ny kunskap
utvecklas och delas mellan människor, och hur digital teknik förändrar förutsättningarna för detta.
Smarta maskiner är, i allt väsentligt, beroende av
att det finns kunskap utvecklad av människor att
lära sig av. De gör det människor gör, i vissa fall
bättre än vad människor gör. När intellektuellt
arbete delegeras till maskiner så behöver vi nya
modeller för hur kunskap upprätthålls över tid
och i synnerhet hur vi ska utveckla ny kunskap.

Marie Eneman, universitetslektor
i informatik:
1. – AI känns som ett modeord som många
slänger sig med just nu utan att kritiskt reflektera
över dess innebörd.

Christian Berger, docent i Software
Engineering:
1. – Många tillämpningsområden för AI har visat
på anmärkningsvärda framsteg de senaste åren –
till exempel AlphaGo eller Google Duplex.

2. – I min forskning tittar jag på de stora utmaningar som polisen ställs inför när det gäller
att rättssäkert hantera stora datamängder. Det
handlar till exempel om volymen av material vid
utredning av barnpornografibrott, där ett ärende
ofta kan bestå av flera tusen bilder och filmer.
Inom rättsväsendet har man nu börjat använda
AI som verktyg för att granska barnpornografiskt material, vilket innebär att granskningarna
tär mindre på polisens resurser, både tidsmässigt
och psykiskt. I ett annat forskningsprojekt om
polisens kroppsburna kameror har vi kunnat
konstatera att det finns ett behov av att utveckla
rättssäkra strategier för att effektivt organisera
och söka i de stora mängder datamaterial som
kamerainspelningarna ger upphov till.

2. – För mig som forskare inom självkörande
fordon har AI givetvis bidragit till hel rad framgångsrika landvinningar på området. Samtidigt
har vissa misslyckanden visat att tekniken ännu
inte är tillförlitlig och säker nog. Vi behöver ytterligare forskning för att förbättra robustheten i
AI och AI-baserade system och även arbeta vidare
med att få systemen att bli mer transparenta och
”förklara” vad de baserar sina beslut och/eller
rekommendationer på.

Rob Lowe, universitetslektor i
kognitionsvetenskap:
1. – Jag minns att jag gillade science fiction-filmer
från 80-talet, vilka ofta handlade om AI som gick
snett, filmer som Terminator och Blade Runner
till exempel. Det var förmodligen min första
kontakt med AI och jag tror att det påverkade
mig mycket – vilket även AI-ämnena i min grundutbildning i psykologi gjorde. Det här har lett till
att jag mer kommit att intressera mig för i vilken
omfattning mänskligt intellekt och mänskliga
argument bygger på beräkning, computation.
2. – I min forskning intresserar jag mig för konstgjorda neurala nätverk, vilket inkluderar neurala
nätverk inom deep learning, och även för ”förstärkt lärande”. Det förstnämnda handlar till stor
del om klassificering av data – visuell, språklig
etcetera – medan den senare ger möjlighet att använda dessa data i ett autonomt beslutsfattande.
Jag kan inte säga att jag känner mig motiverad
att utveckla terminator-robotar, jag är mer intresserad av generell artificiell intelligens, hur agenter
kan resonera självständigt och värdera val utifrån
de tänkbara resultat de ser framför sig.

Gordana Dodig Crnkovic, biträdande
professor i interaktionsdesign:
1. – När jag tänker på AI undrar jag hur den relaterar till intelligens i naturen som vi fortfarande
inte vet mycket om. Intelligens som ”målinriktat
adaptivt beteende” omfattar både levande celler
och AI. Sedan är det också viktigt med etiska och
sociala konsekvenser av AI.
2. – AI kommer in i min forskning på två sätt, i
en praktisk och en teoretisk del.

– Den praktiska forskningen avser etiska aspekter av AI, i första hand för självkörande bilar.
Tillsammans med en av mina doktorander har
jag skrivit om irrelevans i det berömda ”trolleyproblemet” som har blivit fokus i debatten och
som är konstruerat under felaktiga antaganden.
Istället för att fråga hur bilen ska välja vem den
ska köra på vid en bilolycka, är den relevanta
frågan hur man säkerställer att den aldrig kör på
en människa.

– Min teoretiska forskning gäller kopplingar
mellan kognition och intelligens inom ett område
som heter morfologiska beräkningar. Jag utvecklar konceptuella modeller som analyserar kognition; från de enklaste levande organismerna till
människor och avancerade intelligenta teknologier. Modellen baseras på information som en
agent – biologisk eller artificiell – får från omgivningen och omvandlar till signaler som driver
dess beteende. När vi förstår dessa mekanismer
kommer vi bättre att förstå intelligens.
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Jan Ljungberg filosoferar:

VARFÖR HAR AI BLIVIT
SÅ HETT JUST NU?
Text: Jan Ljungberg

TVÅ GÖTEBORGSFORSKARE OM ETISKA FUNDERINGAR KRING

ARTIFICIELL INTELLIGENS

OLLE HÄGGSTRÖM, professor i matematisk statistik, institutionen för matematiska vetenskaper:
– De förhoppningar som ställs till att AI-innovationer ska
generera en betydande del av den förväntade ekonomiska
tillväxten under det kommande årtiondet eller två är enligt
min mening berättigade. Men eftersom att de potentiella
framstegen är så mångfasetterade och kan ha så olikartade
konsekvenser, tycker jag att det är olyckligt att det ofta är
så lite som sägs om vilka slags innovationer och genombrott
som kan väntas berika våra liv mest och ha den största
samhällsnyttan och vilka inriktningar av AI-forskningen vi
därför borde prioritera.

Foto: Johan Wingborg

Informatikprofessorn Jan Ljungberg ser bakåt i tiden och
funderar över vilka förutsättningar som styrt utvecklingen
till läget där vi befinner oss idag. Vad är det som skiljer vår tid
från tidigare AI-hajper?
– När jag var student på magisterprogrammet i datalingvistik för trettio år sedan var AI hett. 1984 kom
boken The Fifth Generation som varnade för Japans stort uppslagna forskningsprogram inom AI: “The
fifth generation will shift every cornerstone of our societies”. Vid denna tid hade alla stora företag som
Volvo och Ericsson AB en AI-avdelning. De neurala nätverken fanns redan, men mest rörde det sig om
regelbaserad GOFAI, Good Old Fashioned AI, i form av expertsystem. Av olika orsaker slog de neurala
nätverken aldrig igenom. 1991 var jag på den stora AI-konferensen IJCAI, där delar av det japanska
femte generationen projektet skulle presenteras. Av de stora planerna hade det inte blivit så mycket. Några år senare var AI ganska stendött och förblev så under minst ett decennium.
– Idag ser vi återigen en kraftfull våg av AI-intresse som sträcker sig ända upp på regeringsnivå. Främst
är det vidareutvecklingen av de neurala nätverken som fått ett genombrott i olika typer av självlärande
system. Tongångarna är desamma som i slutet av 80-talet. AI kommer att genomgripande förändra våra
liv. På vilket sätt det kommer att göra det finns det många åsikter om och utrymmet här är för kort för
att gå in på dem.
– Kommer AI att leverera denna gång, eller kommer AI-vågen snart att ebba ut? Vad finns det för skillnader nu jämfört med förra hajpen? I retoriken finns onekligen många likheter och en del naiva utfästelser. Förutsättningarna är dock på många sätt annorlunda idag:
Processorkraften: det finns avsevärt mycket större datorkraft i en liten mobiltelefon än i dåtidens mest
avancerade AI-datorer.

– AI-forskningen tenderar på många håll att ensidigt syfta
till att göra tekniken så kraftfull som möjligt, samtidigt som
väldigt lite eftertanke ägnas åt dess sociala och etiska konsekvenser. Ett blint rusande rakt fram i ett minfältsliknande
Foto: Anna-Lena Lundqvist
landskap av tänkbara teknikgenombrott duger inte, det är
enligt mig liktydigt med att köra bil med gasen i botten och ögonen enbart på hastighetsmätaren. Jämte
det yttersta – men tills vidare hypotetiska – scenario i vilket maskiner tar över vår roll som planetens
härskare, finns mer jordnära risker. Vad händer med transparensen då allt mer beslutsfattande överlåts
på AI-system? Vad kommer AI-teknik för videomanipulation och chatbots för automatiserad propaganda på sociala medier att innebära för vår förmåga att skilja verkliga nyheter från fejk, för filterbubblor
och i förlängningen för demokratin? Riskerar en militär AI-kapprustning att leda till att kraftfulla autonoma drönarvapen hamnar i händerna på terrorister? Går den saken att undvika annat än med massövervakning, möjliggjord av annan AI-teknik? Frågorna hopar sig, och det vore ansvarslöst att fortsätta
ignorera dem.

DEVDATT DUBHASHI, professor i datavetenskap, institutionen för data- och informationsteknik:

Tillgången på data: De lärande AI-systemen behöver tillgång till stora mängder data. Idag genererar
digitala plattformar, sensorer och tingens internet datamängder som man inte ens kunde föreställa sig
för trettio år sedan. Det är också dessa plattformar som många ser som de framtida giganterna inom AI.
Google, Facebook, Amazon och Microsoft, men också de kinesiska plattformarna Baidu, Tencent och
Alibaba. I boken AI Super Powers lyfts Kina som framtidens stormakt inom AI.
Digitaliseringen: Den genomgripande digitalisering av hela samhället som pågått under det senaste decenniet har gjort oss mer mottagliga för ny teknik.
Användningen: Snarare än stora tekniska genombrott är det användningen av AI inom nya problemområden som skapar kraften i AI-vågen. Vi använder alla dagligdags produkter som inkluderar någon
form av AI utan att vi tänker på det.
Foto: Jan-Olof Yxell

– En del av de enorma möjligheter och utmaningar som utvecklingen inom AI skapar kommer till
uttryck i artiklarna i detta magasin. Samtidigt som vi tar tillvara potentialen för att lösa små och stora
problem, är det viktigt att försöka förstå och förutse konsekvenser av AI-utvecklingen för att kunna göra
medvetna designval. Forskare från många discipliner – såväl som utvecklare, entreprenörer, policymakare och användare – behöver alla bidra till denna utveckling.
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– Time Magazine har beskrivit AI som mänsklighetens framtid. Vi ser att AI faktiskt börjar förändra landskapet både
när det gäller ekonomi och samhället som helhet. Teknologi
baserad på artificiell intelligens kan komma att påverka oss
djupt som människor och ställa oss inför stora utmaningar.
Ett stort löfte när det gäller AI-teknologi är automation, en
omvandling som ibland beskrivs som andra maskinåldern.
Precis som den första maskinåldern befriade mänskligheten
från hårt fysiskt arbete, lovar den andra att befria oss från
tråkiga och repetativa arbetsuppgifter. Men det är ett tveeggat svärd! AI-teknik kan bli så kompetensmässigt bred att
den tränger ut människor från alla möjliga jobb. Enligt en
aktuell studie skulle närmare 50 % av alla befintliga jobb i
västeuropeiska samhällen kunna bli överflödiga, vilket är ett
påtagligt hot mot vår grundläggande ekonomi och samhälle.

– En annan överhängande fara är den teknik som kallas dual purpose och som kan användas för att
utveckla autonoma vapen. Redan idag ser vi att människor kan dödas tusentals kilometer bort med hjälp
av fjärrstyrda drönare av personer som nästan verkar spela dataspel. I nästa steg skulle dödandet kunna
ske med hjälp av algoritmer utan någon mänsklig kontroll.
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INDUSTRIFOLK OM AI
1.
2.
3.

Vad betyder AI för ert företag idag?
Vilken AI-kompetens efterfrågar ni främst? Är kompentens inom just AI en bristvara?
Vad tror ni blir nästa stora grej inom AI?

Jari Virtanen, Managing Director,
Stena Line Travel Group AB:
1. – Vår vision är att bli världens första kognitiva
färjerederi. Vi ser AI som det bästa verktyget vi
någonsin haft för att öka kundupplevelsen och
försäljningen och för att öka vår effektivitet.
2. – Utvecklare med ”på-riktigt-kunskap” inom
AI och maskininlärning är en bristvara. Det finns
många som hävdar att de kan detta område, men
få som verkligen kan leverera. En kanske ännu
större brist är dock ledare från affärssidan som
förstår hur de kan använda AI för att förbättra
sin verksamhet.
3. – Svårt att sia om. Det kommer att hända väldigt mycket inom varje tillämpningsområde. När
det gäller vår egen affär så kommer digitaliseringen i sig troligen slå igenom på allvar inom
kort inom logistik och frakt. AI spelar en avgörande roll inom alla delområden här.
Anna Lundberg, Director of Engineering
Development, TIBCO Spotfire:
1. – Det betyder väldigt mycket. Vår mjukvara
kombinerar AI med intuitiva användargränssnitt
som drar nytta av mänsklig förmåga. AI är en
stark trend och alla kunder efterfrågar och/eller
förväntar sig att AI-funktioner finns i programvaran.

Försändelser inom näthandel på väg.

Ola Engkvist, Associate Director,
AstraZeneca:
1. – AI har definitivt ökande betydelse och
kommer att vara mycket viktigt för att utveckla
läkemedel i framtiden.
2. – Vi efterfrågar kompetens inom maskininlärning, men också till exempel inom dataintegrering. Kompetens är absolut en bristvara, efterfrågan har definitivt ökat snabbare än tillgången på
utbildade.
3. – Jag tror att ”knowledge graphs” är ett område inom AI som kommer att ha mycket större
betydelse i framtiden.
Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef
på Microsoft AB:
1. – AI är ett av Microsofts stora fokusområden.
Vår vision är att göra AI tillgängligt och värdefullt för alla och därmed förstärka den mänskliga
uppfinningsrikedomen – inte ersätta den. AI-lösningar finns idag i alltifrån presentationsförslag
i PowerPoint, till appar som exempelvis Seeing
AI som kan läsa upp en text för personer med
nedsatt syn.

2. – I Göteborg har vi behov av människor med
kunskap kring AI-algoritmer, eftersom vi utvecklar mjukvara som använder sig av maskininlärning för att hjälpa användare att hitta insikter i
stora datamängder. Erfarenhet av AI-algoritmer
är i kombination med erfarenhet av storskalig
hållbar produktutveckling en bristvara.

2. – AI är ett område som sträcker sig över flera
kompetenser, så mycket beror på hur och var
man vill använda AI. Om man vill implementera
större system krävs kunskap om systemlösningar,
etik och juridik inom AI. Det är också viktigt att
ha rätt kompetens för det område där AI ska lösa
ett problem. Ett exempel är sjukvården där vi ser
att AI-lösningar tas fram för att förebygga och
förekomma hjärt- och kärlsjukdomar, underlätta
patientstöd och skapa bättre förutsättningar för
vårdpersonalen.

3. – Det är alltid svårt att gissa, men flera branscher såsom transport och sjukvårdssektorn
kommer genomgå stora förändringar när man
applicerar AI i större skala, eftersom uppgifter
som idag utförs av människor kommer att kunna
hanteras av AI. Utmaningen i framtiden blir att
skifta fokus från att utföra uppgifter, till att sätta
mål och begränsningar för uppgiften.

3. – I dagsläget har vi bara skrapat på ytan på
vad AI kan hjälpa oss att uppnå. Vi kommer
snart att se förbättringar inom kognitiva områden
för hur AI lyssnar, tolkar, översätter och förstår
språk. Vi behöver också arbeta för att hitta nya
lösningar som både maximerar nyttan av AI
och ger större transparens kring hur AI-system
fungerar.

Foto: iStockphoto
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SOFIA
SERHOLT

mänsklig lärare så sökte de inte hjälp från roboten när de inte förstod anvisningarna. Vilket leder
till avhandlingens andra del, som fokuserar på så
kallade breakdowns, de fall när interaktionen av
någon anledning slutade fungera.
– Den studien föddes på något sätt ur problem
som jag såg fanns där, men som sällan blir rapporterade. Om man tittar på forskningen så ser
man att det ofta är några barn som inte är med i
analysen, och det beror troligtvis ganska ofta på
att det var något som gick fel.

PEDAGOGISKA ROBOTAR
OCH AI I KLASSRUMMET
Text: Anneli Andersson

Foto: Catharina Jerkbrant

Vad innebär det för barnen att medverka?
Sofia Serholt utgick från användarnas perspektiv
i sina analyser, de lärare och elever som ingick i
forskningsstudierna. Vad gäller lärarna handlade
det dels om hur de rent praktiskt ser på att ha AI
i sitt klassrum, men Sofia gjorde även separata
studier om mer etiska problem, som hur lärare
mer generellt sett upplever integritetsfrågan.
Ur barnens perspektiv handlade det om hur de
påverkas av att interagera med teknik på det här
sättet.

Nya stora framsteg inom
robottekniken gör att antalet
användningsområden ökar.
Sofia Serholt har i projektet
EMOTE tittat på hur robotar
kan fungera ihop med barn i
klassrummet.
Sofia Serholt disputerade 2017 med en avhandling om samspelet mellan barn och robotar,
Child-Robot Interaction in Education, där robotar har testats i klassrumsmiljö för att fungera
som stöd för lärare. Studierna genomfördes inom
EU-projektet EMOTE, som även omfattade själva
utvecklingsprocessen för att ta fram robotar
lämpliga för undervisning.
Empatiska robotar med förmåga att
samspela
Förutom att instruera barnen skulle robotarna
även vara empatiska och på olika sätt kunna
anpassa sig efter svårigheter som barnen hade i
undervisningen, för att se om det gick att skapa
en relation mellan barnen och roboten som skulle
kunna underlätta lärandet.
Sofia Serholt kom in i projektet som utbildad
IT-pedagog med en bakgrund som lärare i engelska och tillämpad informationsteknologi, för att
bidra med det pedagogiska perspektivet i utvecklingen av roboten. Efter en omfattande designprocess, där flera team runt om i Europa arbetade
med olika delar av utvecklingen, genomförde hon
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Doktor vid avdelningen för interaktionsdesign
Institutionen för data- och informationsteknik

tester med en robot i klassrumsmiljö och gjorde
studier utifrån två olika spår.

– Barn har inte riktigt förmågan att titta under
huven på roboten och förstå vad det är den gör.
De har en bild av att roboten är väldigt smart och
om samspelet inte fungerar till exempel, om det
”går dåligt” för mig, vems fel är det då?

– Det första spåret handlar om hur barnen interagerade med roboten jämfört med en människa.
Om de var villiga att följa instruktioner och hur
de responderade socialt. Hur de tittade på den,
om de svarade den eller gestikulerade mot den,
sådana saker.

Lärare i Sofias olika studier har också pekat på
att barn kan ha svårt att överblicka vad det kan
innebära i framtiden att en robot har läst av och
sparat till exempel känslouttryck, att det någonstans finns tillgängligt vad som triggar igång en
person, och att det faktiskt går att analysera en
individ med det materialet. Sofia Serholt tror att
de faktorerna riskerar att komma i skymundan
när nya tekniker lanseras.

Ibland fungerar interaktionen bra, ibland
mindre bra
Resultaten visade att barnen besvarade robotens
sociala kommunikation – de svarade när den sa
hej, reagerade när de fick beröm och svarade på
frågor som roboten ställde även om den sociala
responsen minskade lite över tid. De var även
villiga att lyssna på instruktioner från roboten,
men till skillnad från hur de interagerade med en

Mer empirisk forskning behövs
– Vi kan se att det finns en risk där, till exempel
när vi pratar om maskininlärning. Vi kan säkert
skapa mycket bra med hjälp av det, men i och
med att det blir enklare och mer tillgängligt så
tillkommer etiska problem som vi måste ta ställning till. Till exempel tar vi för givet att barn är
okej med att bli inspelade, dels för att de är unga,
och dels för att vi upplever att de är öppna för att

dela allt om sig själva. Medan barnens perspektiv
är att de litar på att de vuxna ska ta ansvar och
finnas till hands för att reda ut svåra frågor.
Exempel på forskare som tidigare har publicerat
mycket gällande AI och barn är Sherry Turkle
och Amanda Sharkey, men då handlar det inte
om fältstudier utan mer om hypotetiska och
filosofiska resonemang. Sofia Serholt menar att
det behövs komplement i form av mer empirisk
forskning med full implementering.
– Det vanliga är att man implementerar saker för
att man tror på det, och då blir det jobbigt att
kritisera sin egen produkt, men i det här fallet
tror jag att det är nödvändigt. Det är ett stort ansvar vi har och när mer och mer teknik används
i klassrummen måste vi dels skaffa oss överblick
över konsekvenserna, men också bli bättre på att
utgå från det pedagogiska syftet – vad är det vi
vill uppnå med det här?
Nytt projekt där roboten är den som blir
undervisad
Nu har Sofia Serholt en postdoc-tjänst på institutionen för data- och informationsteknik och
deltar i ett projekt på Högskolan i Väst, där roboten i stället för att vara i lärarrollen är den som
ska bli undervisad. Barnen ska hjälpa roboten
att bli bättre på ett matematikspel och tanken är
att de själva ska utveckla sina kunskaper genom
”learning by teaching”.
– Vi undersöker det som kallas för protégé-effekten, att man anstränger sig mer om man ska undervisa en kompis inför ett prov än om det bara
handlar om en själv. Det bygger på att det finns
en drivkraft inom oss att vi vill lära upp andra,
att vi vill att det ska gå bra för andra, det är den
tesen vi testar.
Det är företagen som utvecklar nya produkter
och får ut dem på marknaden, vilket kräver resurser som inte finns inom forskningen i dagsläget.
– Vi undersöker olika koncept i stället. Det är väl
det jag ser som forskarplikten, att försöka föregå
produkterna för att se vilka konsekvenser de
skulle kunna få.
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Riccardo Scandariato:

KAN ARTIFICIELL INTELLIGENS
FÖRSTÅ MÄNSKLIGA KONCEPT?
Text: Simon Ungman Hain

Foto: Ulf Eliasson

Riccardo Scandariato forskar om säkerhet och integritet vid
mjukvaruutveckling, med ett växande fokus på artificiell intelligens. Kan ”syntetiska kollegor”, dev bots, hjälpa till att skapa
säkrare mjukvara? Och kan självkörande bilar förstå och använda sig av moraliska resonemang? Det är några av de frågor som
Riccardos forskning försöker svara på.
– Ända sedan de första kurserna av min utbildning har jag varit fascinerad av säkerhet. Området tilltalade mig och jag har fördjupat mig i det
alltsedan dess, säger Riccardo Scandariato.
Riccardo fick sin doktorsexamen vid Polytechnic
University of Turin i Italien 2004. Vid Katholieke Universiteit Leuven i Belgien fortsatte han
forska kring säkerhet och integritet. Efter åtta år i
Belgien tog han 2014 beslutet att flytta till Sverige
och börja som forskare vid institutionen för dataoch informationsteknik i Göteborg.
Maskininlärning som introduktion till forskning inom artificiell intelligens
I sin tidiga forskning använde Riccardo maskininlärning för att upptäcka säkerhetsbrister. Det
ledde honom så småningom vidare till forskning
inom artificiell intelligens.
– Vi använde maskininlärning för att bygga
modeller som kan förutse säkerhetsbrister i
källkoden. I synnerhet använde vi teknik lånad
från textanalys. Vi analyserade källkod som om
det vore ett vanligt språk och utifrån det kunde vi
förutsäga sårbarheter. Det här har vi gjort ganska
länge, i fyra-fem år.
Artificiell intelligens blir en allt mer intressant
komponent inom många olika forskningsområden och har även stor potential inom säkerhet
och särskilt inom mjukvaruutveckling.
– AI har blivit mer och mer intressant för mig
och min forskning den senaste tiden. Nu kan jag
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tillämpa min kunskap inom maskininlärning på
nya problem.
Säkrare mjukvara med ”dev bots”?
Ett av Riccardos forskningsområden är användning av artificiell intelligens i smarta utvecklingsverktyg, så kallade dev bots. En bot är en mjukvara som självständigt kan utföra en uppgift. Det
finns prototyper av dev bots men teknologin är
ännu i sin linda.
– Det handlar inte bara om självständighet,
utan också om kompetens att interagera med
människor. En bot ska kunna förstå vad en utvecklare vill eller till och med tolka undertexter i
en konversation. Det är mer visionärt, men vi tar
de första trevande stegen.
– Det vi siktar på är en samarbetsmodell. Idén
är att skapa blandade utvecklingsteam med både
människor och syntetiska dev bots som samarbetar i mjukvaruutvecklingen.
Botarna skulle alltså arbeta vid sidan av en
utvecklare och hjälpa till med programmeringen.
Det skulle även kunna resultera i säkrare mjukvara.

Att lyckas få en bot att förklara varför den gjort
en viss bedömning och ge en motivering på
samma sätt som en människa skulle gjort är en av
utmaningarna inom området.
– Det hade varit som att ha en säkerhetsexpert
bredvid sig som kan säga ”det här behöver ändras på grund av den anledningen”, istället för att
bara säga ”det här behöver ändras punkt”.
Riccardo nämner att dev bots kan innebära nya
utmaningar socialt och arbetsmiljömässigt. Något
som kommer att kräva multidisciplinär forskning.
– Skulle du bli olycklig av att jobba i ett team
tillsammans med dev bots? Blir botarna bossiga
eller hjälpsamma? Det är utanför min expertis,
men det finns personer här på avdelningen som är
intresserade av att forska på de frågorna.
Kan AI förstå och följa moral?
En annan del av Riccardos forskning undersöker
hur artificiell intelligens kan förstå och tillämpa
etiska resonemang. Forskningsområdet, som kallas maskinetik, har funnits i ett decennium men
har under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet efter att stora företag som Google börjat
att fokusera på området.

Det första steget är att hitta ett sätt att fånga och
formulera etiska regler på ett sätt som en artificiell intelligens kan förstå.
– Inom utveckling av säkerhetsmjukvara finns
redan policyspråk som används för att beskriva
rättigheter och skyldigheter, vad du kan och vad
du inte kan göra. Det är en början, men när det
gäller etiska resonemang måste man gå längre.
Oftast är etiska värderingar väldigt abstrakta och
inte möjliga att göra beräkningar från. En av de
stora utmaningarna är hur man ska formulera
och beskriva värderingarna. De är sällan svartvita
och gränserna kan vara suddiga. Vilken logik är
bäst att använda? Det är en aspekt vi undersöker.
Fantastisk forskningsgrupp
Att söka sig till Sverige och Göteborgs universitet
är ett karriärsdrag Riccardo är nöjd med.
– Det är en fantastisk forskningsgrupp och en
mycket bra miljö. Avdelningen består av väldigt
energifyllda, ganska unga och sinsemellan olika
personer från hela världen, så det är roligt att
arbeta här. Från en professionell synvinkel är det
definitivt stimulerande.

Riccardos forskning rör huvudsakligen fordonsindustrin och där har han stött på frågan om
maskinetik när det gäller självkörande fordon.
– Hur kan vi säkerställa att fordonen inte bara
fungerar när det gäller att förflytta dig säkert från
punkt A till B, utan att fordonen även har någon
nivå av moralisk kompetens?

RICCARDO SCANDARIATO
Docent vid avdelningen för Software Engineering
Institutionen för data- och informationsteknik

– Eftersom en bot observerar dig medan du programmerar upptäcker den om du återkommande
gör något som kan orsaka säkerhetsbrister. I det
fallet kan den hänvisa dig till utbildningsmaterial
online, eller till och med göra kodgranskningar
och förklara varför din kod inte är säker.
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Ingenjören som blev informatiker:

FREDRIK SVAHN
Text: Peter Larsson

Foto: privat

Som nyexaminerad ingenjör i slutet av 1990-talet såg Fredrik
Svahn tidigt spänningarna som uppstod i stora projekt när traditionell industritillverkning skulle använda digital mjukvara.
Många år senare, och med fyra miljoner från Wallenbergstiftelsen i ryggen, har han startat ett forskningsprojekt där han planerar att kartlägga hur Volvo Cars integrerar mekaniken med
modern elektronik.
– När en bil blir digital förändrar man i grund
och botten hur den är organiserad och dess
arkitektur. Men man ändrar oftast inte grunden
i organisationen för att spegla den nya tekniken.
Och då uppstår det spänningar där emellan som
gör att det blir problem. Wallenbergprojektet syftar till att försöka kartlägga dessa spänningar för
att sedan visualisera dem och visa var någonstans
problemen uppstår.
Fredrik Svahn försöker sammanfatta sitt kommande forskningsprojekt kort och koncist.
Inledningen var trög. Många bitar behövde falla
på plats, men uppstartsmötet är avklarat och projektet har dragit igång. Det är viktigt att Volvo
Cars är intresserade från början och också att få
bra kontakt med nyckelpersoner på avdelningarna för utveckling, research&development och
digitalisering (tidigare IT), med vilka han planerar att jobba med de kommande åren.
Men entusiasmen går inte att ta miste på. Den
naturvetenskapligt skolade – och numera tvärvetenskapligt inriktade informatikern – har ägnat
stora delar av sin forskargärning kring detta. Och
han vill förstå mer.
Frustration som drivkraft
Sedan första jobbet på Saab i Linköping där
Fredrik Svahn byggde flygplan, via konsultjobb
på Ericsson och Volvo Cars i Göteborg under
IT-boomen, hamnade han på dåvarande Viktoriainstitutet, numera RISE Viktoria.
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– Jag upplevde en stor frustration över att många
av de problem ingenjörer hamnar i beror på organisatoriska problem, man kommer i kläm för att
mjukvaror inte passar in i strukturen för de stora
bolagen. Den frustrationen ligger till grund för
det jag har arbetat med hela tiden sedan dess.
– Chefen på mitt dåvarande konsultbolag var
förstående och lät mig gå en dag i veckan till
Viktoriainstitutet där jag kunde avreagera mig.
Det ledde till att jag blev industridoktorand och
började arbeta med Ola Henfridsson (tidigare
professor på institutionen för tillämpad IT) och
så småningom disputerade 2012, säger Fredrik
Svahn.
Efter genomförd forskarutbildning fick Fredrik
Svahn en postdoc-tjänst på institutionen för
tillämpad IT, vilken ledde till ett lektorat 2014.
Sedan en tid tillbaka är Fredrik docent. Ihop med
kollegor har han startat masterprogrammet Digital Leadership. Han har också publicerat artiklar
i välrenommerade forskningstidskrifter som MIT
Sloan Management Review, han handleder en
doktorand och har dragit igång ett annat mindre
forskningsprojekt riktat mot skogsindustrin. Samt
rott hem Wallenbergprojektet.
Tillbaka till Volvo Cars
Fokus framöver blir på återkomsten till Volvo
Cars – återigen i ett stort projekt. Men den här
gången ska han studera verksamheten och inte
själv arbeta i den.

Fredrik Svahns plan är att undersöka fyra aspekter av Volvos arbete för att få en helhetsbild av
utvecklingen av nya produkter.
– I projektet ska vi kartlägga dels en fysisk arkitektur, alltså vilka delar som finns i bilen, och
dels en funktionell arkitektur som visar hur olika
funktioner hänger ihop. Sedan ska jag undersöka
den formella organisationen, hur företaget är
organiserat och vilka hierarkier som finns. Till
sist ska jag utforska den informella organisationsstrukturen, det vill säga hur människor de facto
interagerar.
– När vi sedan har de här fyra kartläggningarna
och kan visualisera dem, då har vi ett väldigt bra
material att använda oss av i utvecklingsarbetet. Ett sätt att använda materialet är att
säga: givet den här organisationen vi har, så
kanske det är ganska dumt att göra den här
designen? Det kanske är tekniskt motiverat, men
vi ska göra det på ett annat sätt. Eller så kan man
vända på resonemanget och säga: nu gör vi ett

teknikskifte, vår nya produkt ska vara digital och
vi ska använda den teknik som finns. Vad behöver vi då göra för justeringar i organisationen för
att det här ska lyckas?
Fredriks förhoppning är att – enkelt uttryckt –
visualisera dessa flöden och modeller för att bidra
till förståelse för utvecklingsarbetet. Ett stort och
komplicerat projekt, men inget han räds.
– Jag har haft mycket nytta av att jag jobbat tio
år inom den verksamhet jag forskar på. Det har
gjort att jag har haft lätt för att sätta mig in i
studieobjektet och att bli en av dem jag studerar.
Jag är bekväm i stora projekt.

FREDRIK SVAHN
Docent vid avdelningen för informatik
Institutionen för tillämpad IT
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Marisa Ponti:

Medborgarforskning!
Text: Catharina Jerkbrant

Foto: privat

”Vi behöver fråga oss själva på vilka sätt
digitaliseringen kommer att förändra
Europa under de kommande 30 åren”

Marisa Ponti tar tjänstledigt för att tillbringa närmaste året på
EU-kommissionens forskningsprogram ”Digitranscope: Digital
Transformation and Governance of Human Society”.
Marisa Ponti har varit anställd på institutionen
för tillämpad IT sedan 2003, men hon har också
tillbringat några år på Högskolan i Borås som
doktorand.
– Ursprungligen är jag från distriktet Reggio
Emilia i Emilio Romagna-regionen i norra Italien,
säger Marisa Ponti. Jag flyttade till Sverige för
längesedan av personliga skäl och började arbeta
med professor Berner Lindström på institutionen
för pedagogik vid Göteborgs universitet. Det var
så min akademiska bana startade. Jag arbetade
tillsammans med professor Lindström i olika
europeiska projekt som relaterade till e-lärande.
Jag började arbeta i akademin av en slump. Jag
planerade inte att bli forskare förresten, det var
också en slump.
”Forskning borde ha inflytande på politiken”
– Forskningens drivkraft behöver inte alltid
främst vara nyfikenhet, det vet vi, säger Marisa.
Forskning kan också handla om sådant som att
ge vetenskapliga råd för att stärka evidensbaserad
politik. Jag anser att forskning ska ha inverkan
på politiken.
– Jag har känt mig lite frustrerad en tid, eftersom
jag var osäker på vilken inverkan min forskning
egentligen hade. Jag letade efter något som hade
en större påverkan på samhället. När vi skriver
forskningsansökningar måste vi alltid ange vilken
påverkan, impact, vi förväntar oss att vårt kommande forskningsarbete skulle kunna ha och det
fick mig att börja tänka. Under min kommande
tid på EU-kommissionens Joint Research Centre,
JRC (se nästa sida) hoppas jag att jag kan samla
på mig kunskap och expertis som kan vara till
gagn för institutionen för tillämpad IT. Faktum är
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Marisa kommer att arbeta som vetenskaplig
projektansvarig i projektet Digitranscope: Digital
Transformation and Governance of Human
Society. Det övergripande målet för programmet
är att förstå hur den digitala transformationen
påverkar samhället och på vilka sätt transformationen kan bli en utmaning för beslutsfattare och
de styrande. Tillsammans med övriga medlemmar i Digitranscopes team ska Marisa leda den
empiriska forskningen och organisera högprofilerade workshops som ska involvera nyckelaktörer
från akademin, industrin, statliga organisationer
och civilsamhället för att utforska teman som är
kopplade till samhällets digitalisering.

att the Digitranscope programme ligger väl i linje
med en av huvudinriktningarna för forskningen
på institutionen: samhällets digitalisering.
– Jag är fäst vid den här institutionen – det är
”min” institution här i Sverige. Lindholmen är
också väldigt trevligt, läget, byggnaderna… du
inser att du är bortskämd när du tar dig någon
annanstans. Jag är överhuvudtaget väldigt tacksam för den här möjligheten och det är generöst
av institutionen att ge mig ett sabbatsår. Programmet inom JRC varar i tre år, men mitt första
kontrakt gäller för ett år och jag kommer kanske
tillbaka efter det.
Spel för att involvera personer i medborgarforskning
– De senaste fyra åren har mitt huvudsakliga
forskningsområde varit medborgarforskning,
förklarar Marisa Ponti.
– Medborgarforskning kan definieras på flera
sätt, men för enkelhetens skull kan vi definiera
det som ”ett forskningssamarbete mellan professionella forskare och frivilliga från allmänheten”.
Jag är rent generellt intresserad av allmänhetens
delaktighet i forskning och social innovation –
understödd av teknologi.
I det senaste forskningsprojektet fokuserade
Marisa på användningen av spel för att involvera
personer i medborgarforskning. Applikationerna
brukar kallas ”spel med ett syfte” där spelen är
en sorts human computation-applikationer med
online-spelare som målgrupp. Online-spelarna
spelar ett underhållande spel och genererar samtidigt användbar data genom att utföra uppgifter
som inte kan utföras enbart av datorn själv.

– Spel används i medborgarvetenskap också för
att försöka locka och behålla deltagare. Faktum
är att en av de viktigaste utmaningarna inom
medborgarvetenskap är att behålla deltagarna
och bibehålla deras engagemang i medborgarvetenskapliga projekt.
– Medborgarvetenskapen står givetvis också inför
andra utmaningar, till exempel att upprätthålla
deltagandet när det gäller ett bredare tvärsnitt av
allmänheten, förbättra kvaliteten på processer
och vetenskapliga resultat och skapa bättre mekanismer för att underlätta lärande bland deltagarna. Det här är några av huvudproblemen just nu.
På väg mot the Joint Research Centre i Ispra
Marisa har nu tagit tjänstledigt ett år för att
arbeta på the Joint Research Centre, JRC, i Ispra
i Italien. JRC är EU-kommissionens egen forskningsservice och verksamheten är inriktad på
uppdraget ”att bistå EU-politikerna med oberoende, evidensbaserad vetenskaplig och teknisk
support genom hela mandatperioden”.

Viktigt område för Europas beslutsfattare
– Forskning på det här området är mycket viktig
för Europas beslutsfattare, menar Marisa. Vi behöver fråga oss själva på vilka sätt digitaliseringen kommer att påverka det europeiska samhället
de kommande 30 åren.
– Jag har alltid varit intresserad av JRC:s arbete
och generellt sett är jag mer intresserad av att
åstadkomma saker på europeisk nivå än på nationell nivå.
– Personligen känner jag mig oroad över det som
händer på den europeiska arenan just nu. Det är
givetvis många saker som kan förbättras, men jag
tror att det europeiska samarbetet är mycket viktigt för den politiska sammanhållningen och det
sociala och ekonomiska välståndet i denna delen
av världen. Genom att arbeta för JRC hoppas jag
att kunna ge ett litet bidrag till det europeiska
projektet.

MARISA PONTI
Universitetslektor vid avdelningen för
lärande, kommunikation och IT
Institutionen för tillämpad IT
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Våra utbildningsprogram på

GRUNDNIVÅ

Våra utbildningsprogram på

SYSTEMVETENSKAP: IT, MÄNNISKA OCH ORGANISATION, 180 hp
Programmet i systemvetenskap är inriktat på samspelet mellan människa och teknik för att ge insikter
i teknikens möjligheter, begränsningar och konsekvenser på individ-, organisations- och samhällsnivå.
Dagens digitaliserade samhälle skapar ett stort behov av att förstå tekniken och de sammanhang där den
används, vilket ställer krav på kompetens inom analys, design och konstruktion av hållbara ITlösningar. Kunskaper om programmering, databaser och interaktionsdesign ger förståelse för vilka
system som behövs och hur IT-lösningar kan anpassas för olika verksamheter. Utbildningen ger goda
kunskaper i projektplanering och projektstyrning och ger möjlighet att arbeta som exempelvis systemutvecklare, projektledare, IT-strateg, eller informations- och verksamhetsanalytiker.
SOFTWARE ENGINEERING AND MANAGEMENT, 180 hp, internationellt kandidatprogram
Software Engineering and Management handlar om metoder för att utveckla innovativa IT-system, att
ställa rätt frågor till kunden, att översätta svaren till design och att förverkliga denna i ett datorprogram.
Programmet handlar även om att leda individer, projekt och organisationer i utvecklingsarbete. Efter
avslutad utbildning kan man till exempel arbeta med programmering, design, analys och testning av
IT-system. Utbildningen ger dessutom en bra grund för att arbeta som projektledare i större IT-projekt.
Utbildningen är problem- och projektbaserad med stor vikt på att utveckla förmåga att kommunicera,
koordinera och samarbeta i projektgrupper. Programmets internationella inriktning gör det möjligt att
arbeta både utomlands och i Sverige.

AVANCERAD NIVÅ

LÄRANDE, KOMMUNIKATION OCH IT, 60 hp, magisterprogram
Ny teknik ställer stora krav på den lärande människan, men informationsteknologin öppnar samtidigt
nya möjligheter för individers lärande och kunskapsutveckling i arbetet, utbildningen och på fritiden.
Under utbildningen studerar man hur lärande påverkas av tekniken, arbetsformerna och av innehållet i
det som ska läras in och hur man kan skapa förutsättningar för människors utveckling. I programmet är
samspelet mellan teknologi, individ, grupp och verksamhet ett centralt inslag. Programmet går på halvfart över två år och är utformat för att kunna kombineras med arbete.
APPLIED DATA SCIENCE, 120 hp, internationellt masterprogram
Big Data har blivit en central del av stort sett alla områden – näringsliv, opinionsbildning, biovetenskap,
naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Personer med djupgående kunskaper om hur man
bearbetar, modellerar och analyserar stora datamängder blir en allt större bristvara. Den tänkta målgruppen för programmet är studenter från många olika ämnesområden. På programmet får studenterna
kunskaper inom ett spektrum av olika datalogiska metoder, i vilka tillämpningar den ena metoden är att
föredra framför den andra och generella fördelar och nackdelar med olika tekniker.
COMPUTER SCIENCE, 120 hp, internationellt masterprogram
Datavetenskap, Computer Science, handlar om teorin runt beräkningar och databehandling och hur man
mest effektivt implementerar dessa i olika datorsystem. En datavetare arbetar med avancerad mjukvaruutveckling i teknikens framkant, oftast i rollen som programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare
eller projektledare. Efter avslutad utbildning kan man ta sig an de tekniskt mest komplexa delarna av ett
projekt och är även väl förberedd för en fortsatt akademisk karriär.
DIGITAL LEADERSHIP, 120 hp, internationellt masterprogram
Målgruppen för utbildningen är framtidens ledare inom industri och offentlig förvaltning, personer som
vill arbeta med strategisk verksamhetsutveckling utifrån ett fokus på digitalisering. 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?

Studenter på Lindholmskajen.

Foto: Peter Widing

DATAVETENSKAPLIGT PROGRAM, 180 hp
Datavetenskapligt program vänder sig till studenter som är intresserade av kvalificerad programvaruutveckling och som vill vara med och utveckla framtidens IT-lösningar. Programmet ger den vetenskapliga
och tekniska kompetens som krävs för att utveckla komplexa system med hög kvalitet. Programmets
första år innehåller ett obligatoriskt basblock som ger en stabil grund för den fortsatta utbildningen. Under de följande två åren har programmet bara sex obligatoriska kurser inklusive kandidatarbetet. I övrigt
kan man komponera sin utbildning helt på egen hand inom en rad olika områden. Efter avslutat kandidatprogram finns flera internationella masterprogram att välja på om man vill fortsätta sina studier.
KOGNITIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM, 180 hp
Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med fokus på hur människan och andra arter och
smarta maskiner kommunicerar, bearbetar och använder information. Programmet ger en bred utbildning i kognitionsvetenskap grundad i områden som filosofi, psykologi, språk, kommunikation, neurovetenskap samt datavetenskap och informationsteknologi. Studenterna får även grundläggande kunskaper
i programmering, AI och maskininlärning, vilket ger möjlighet att arbeta med kognitiv modellering eller
med utveckling av intelligenta system för andra applikationer.
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GAME DESIGN & TECHNOLOGY, 120 hp, internationellt masterprogram
Huvudidén med programmet är att kunna erbjuda en spetsutbildning inom spelprogrammering i Göteborg. Det finns många utbildningar där studenterna lär sig att skapa dataspel genom att använda olika
spelmotorer, men få utbildningar där studenterna lär sig att bygga själva spelmotorerna, vilket de gör på
det här masterprogrammet. Utbildningen är ett led i att hjälpa den svenska spelindustrin att förbli innovativ och världsledande, både när det gäller spelupplevelse som utveckling av spelteknologi.
MASTER IN COMMUNICATION, 120 hp, internationellt masterprogram
Kommunikation är avgörande för att möta de utmaningar som hänger samman med samhällets ökande
globalisering, digitalisering och specialisering. Detta masterprogram ger studenterna fördjupad kunskap
om teorier, metoder och problem inom tre specialiseringsområden, interkulturell kommunikation, organisationskommunikation och digital kommunikation. Programmet karaktäriseras av sin interdisciplinäritet, en inriktning mot både forskning och praxis, såväl som sin interkulturella profil.
SOFTWARE ENGINEERING AND MANAGEMENT, 120 hp, internationellt masterprogram
Programmet fokuserar på tre nyckelroller inom mjukvaruutveckling: Software Project Manager, Software Architect och Software Quality Manager. För de tre rollerna finns också tre huvudsakliga perspektiv: Att förstå vilka rutiner och vilken praxis som finns ute i industrin, att understödja rutinerna med
nya metoder och verktyg, samt att vidareutveckla rutiner för att nå ökad produktivitet och effektivitet.
Utbildningen sker till stor del i projektform, där studenten skapar kontakter både med forskare och
personer ute i industrin.
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IT-HUMANISTEN EMMA
BYTTE LINDHOLMEN MOT
HONGKONG
Text och foto: Peter Larsson

Foto nästa sida: privat

香港

Den perfekta mixen. Så beskriver Emma Carlsson, 24 år, systemvetarprogrammets inriktning mot både IT, människa och organisation. Efter utbytesstudier i Hongkong jobbar hon nu med sin
kandidatuppsats.
– Jag är inte superteknisk på något sätt men jag
är intresserad av IT och datorer. Och människor.
Först tänkte jag läsa systemvetenskap i Lund men
programmet där var mer inriktat på matte och
programmering.
Emma Carlsson förklarar varför hon valde att
flytta från Malmö för att läsa vid Göteborgs
universitet. Det var systemvetarprogrammets
koppling mellan IT och människor som fick henne att bestämma sig för att lägga tre års studier i
Göteborg.

Vad hon ska göra efter att hon tagit sin examen
har hon inte bestämt än. Först gick tankarna mot
en masterutbildning i IT och lärande, men efter
att ha besökt IT-arbetsmarknadsdagen GÖSTA
på Lindholmen blev hon allt mer lockad av att
istället söka jobb.

– Många systemvetare börjar som IT-konsulter
efter sin utbildning. Så blir det antagligen för
mig också, men på sikt vill jag gärna jobba inom
skola, vård eller omsorg med fokus på IT. Utbildningen är bred, så vi har möjlighet att hamna vart
vi vill. Det är både en stor frihet och ett dilemma,
säger hon.

givet att det överhuvudtaget blev någon resa.
De praktiska och logistiska delarna med att fixa
boende, hyra ut lägenheten i Göteborg, ordna
visum, beställa resa och välja kurser kändes från
början övermäktiga. Sista dagen innan ansökan
skulle vara inne fick hon till slut iväg en lista på
önskvärda utbytesorter till Göteborgs universitets
internationella center.
– När jag väl bestämt mig för att åka ville jag
komma lång bort ifrån Sverige, jag ville ha kulturskillnaden och slippa möjligheten att kunna
resa hem var och varannan helg. Så jag satte
Singapore först på listan och sedan Hongkong.
Sen gick det som det gick, säger hon.

Framtiden..?
I december var utbytesterminen över och sista
terminen på programmet med uppsats planeras.
Ämnet för uppsatsen har de inte bestämt än.
– Vi funderar på att undersöka hur gamification
används i skolan eller på en arbetsplats och analysera det ur ett etiskt perspektiv. Vi får se var det
landar. Min uppsatskompis var på utbyte i Japan
och har stannat kvar där och vi har inte hunnit
diskutera igenom vårt upplägg än.

Långt bort från Sverige
Intresset för människor är påtagligt. Som utbytesstudent vid The Chinese University of Hongkong
höstterminen 2017 valde Emma bort kurser som
direkt relaterade till sin utbildning hemma i Göteborg. Istället valde hon att läsa humanistiska kurser i antropologi, sociologi och genusvetenskap
som komplement till de IT-relaterade kurserna
inom systemvetarprogrammet i Sverige.
– Antropologikurserna hjälpte mig verkligen att
förstå den kultur jag befann mig i. Samtidigt fick
vi i sociologikurserna möjlighet att reflektera
mycket över våra egna upplevelser och jag blev
medveten om varför jag beter mig på ett visst
sätt, både som människa och som kvinna. Det var
riktiga aha-ögonblick, beskriver Emma.
Nu i efterhand känns utlandsstudierna självklara
med nya vänner från världens alla hörn och ett
kulturellt miljöombyte. Men det var långt ifrån
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– En av de stora skillnaderna jämfört med att
plugga i Sverige var studietakten, som var betydligt högre och rullade på med fem parallella kurser i stora klasser med regelbundna inlämningar,
salstentor och seminarier. Sedan var närvaron
av andra människor påtaglig. Jag hade folk runt
omkring mig hela tiden, både på dagarna i skolan
och hemma på kvällarna. Jag bodde i ett litet
rum på campus som jag delade med två kinesiska
studenter där vi hade var sitt skrivbord, var sin
säng och garderob. Korridorsköket delade vi med
boende i andra rum. Det var väldigt ovant till en
början och stor skillnad jämfört med att bo i en
egen lägenhet på Hisingen, minns Emma.

Ost- och vinkväll med nya vänner i Hong Kong.

Första gången i Asien
Som ny student i Hongkong och för första
gången i Asien, upplevde Emma att hon blev väl
omhändertagen. Ett utvecklat välkomstprogram
med regelbundna aktiviteter på helger och kvällar
tillsammans med lokala studenter från Kina och
Hongkong, fick utbytesstudenter från hela världen att slappna av och känna sig någorlunda som
hemma. Om studenterna trivs är det oftast också
bra för studierna.

– Personligen vill jag stanna kvar i Göteborg efter
att jag gått färdigt programmet, eftersom jag fått
bra kontakt med flera företag i stan och företagen
vet vad vi gjort inom programmet och vad vi har
lärt oss. Det känns som en stor trygghet.

SYSTEMVETENSKAP: IT,
MÄNNISKA OCH ORGANISATION
Kandidatprogram, 180 hp
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Fionn är student på det nystartade masterprogrammet

APPLIED DATA SCIENCE
Text: Catharina Jerkbrant

Fionn Delahunty från Irland
lockades av ett masterprogram
inom data science som välkomnar studenter med en bakgrund
från andra ämnen.
Hur skulle du beskriva ditt program?
– Masterprogrammet i Applied Data Science är
ganska väl lämpat för studenter som jag med lite
annorlunda bakgrund. Själv har jag en kandidatexamen i psykologi från Irland. Jag får ibland frågor om varför jag bytte bana, men jag ser det inte
som att jag har gjort det. Data science finns idag
inom alla områden och jag ägnar mig fortfarande
åt studier inom psykologi, men kan nu åstadkomma mer intressant forskning genom de kunskaper
och färdigheter jag har fått från området data
science.
Varför valde du det här masterprogrammet?
– Data Science är ett hett område just nu, men
nästan samtliga masterprogram som dyker upp
inom området verkar vända sig till studenter som
har läst datavetenskap. För mig som kommer
från psykologiområdet fanns inte särskilt många
alternativ. I Europa hittade jag bara en ettårig
magisterutbildning i Nederländerna och den här
tvååriga masterutbildningen i Sverige. Det är rätt
märkligt då mycket av utvecklingen inom datavetenskap och maskininlärning har anknytning till
helt nya och tillämpade områden.
– Programmet var precis vad jag letade efter. 60
procent av programmet handlar om grundläggande kunskaper i data science och maskininlärning
och den återstående tiden har jag kunnat välja
mellan kurser som jag kände skulle ge mig specifika färdigheter för min framtida karriär.
– Jag känner att mina kunskaper inom området
mänskligt beteende också ger mig intressanta
perspektiv på det här med data. När du har hand
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Foto: Simon Ungman Hain

om stora datamängder från människor, finns ofta
frestelsen att glömma att du faktiskt tittar på
människors liv och att dina beslut också kan ha
inverkan på dessa.
Varifrån fick du intresset att kombinera
psykologi med data science?
– När jag närmade mig examen på mitt kandidatprogram i psykologi började forskningsresultat
från en Facebookstudie dyka upp, där nästan
en miljon Facebookanvändare ingick i studien.
Facebook delade in användarna i tre grupper
och försöket gick ut på att påverka vad dessa tre
grupper hade möjlighet att se på sina konton.
I en av grupperna kunde användarna bara se
nedstämda inlägg från sina vänner, användarna i
en annan grupp kunde bara se inlägg om roliga
grejor från vännerna, medan den tredje gruppen
utgjorde en kontrollgrupp. De personer som bara
kunde se nedstämda och negativa inlägg började
själva skriva inlägg om negativa saker, medan det
omvända hände i den grupp som bara kunde se
positiva inlägg. Experimentet testade framgångsrikt teorin att ett socialt beteende ”smittar” – där
mänskligt beteende påverkas av den sociala grupp
man ingår i.

Så du anser att det finns ett växande behov
av etiska regler?
– Ja. Om du vill ta fram ett nytt läkemedel till
exempel, har du mycket strikta regler att följa när
läkemedlet ska testas. Läkemedelsföretag begår
ibland misstag och det händer att de ansvariga
hamnar i fängelse. Det här är inte något vi hör
om när teknikföretag begår misstag, eftersom
fungerande lagar och regelverk saknas för dessa.
Om teknikföretag gör ett experiment och något i
experimentet går fel, kan någon ställas till svars?
– Min egen forskning just nu handlar om att upptäcka depression i sociala medier med hjälp av
maskininlärning. Projektet är intressant och min
forskargrupp vill hjälpa människor, men vi tror
också att vår forskning eventuellt skulle kunna
användas av andra människor i andra syften. Vi
vill ändå göra den här studien och publicera resultaten, då den akademiska världens kontroll av
vetenskapligt material garanterar en viss kvalitet,
bättre än vad som kan ses inom ett privat företag. Skillnaden inom akademin är att varje beslut
jag fattar i min forskning måste backas upp av
vetenskapen. Mitt arbete granskas av experter
inom områdena artificiell intelligens och medicin
som ser till att det är mycket väl genomfört. När
du arbetar med människors liv tror jag att du
behöver den högsta nivån av granskning.

– Även om det här bara var ett väldigt enkelt experiment, är det sett till deltagarantalet det mest
omfattande beteendeexperiment som någonsin
utförts i världen. Jag såg att detta var framtiden,
att den tid var förbi då man tar ett litet antal
människor till laboratorier för att låta dem delta i
experiment.

Har masterprogrammet motsvarat dina
förväntningar?
– Data science är ett intressant område, eftersom
det finns så många områden som det kan tillämpas på. Vad data science är har inte ens definierats fullt ut ännu. Jag hade inte så många förväntningar på utbildningen, men när jag under min
sommarpraktik efter första året jämförde mig lite
med kollegor från andra universitet blev jag övertygad om att mina kunskaper ligger på motsvarande nivå eller inom vissa områden högre.

– Däremot finns det stora etiska problem med
Facebookexperimentet som jag ser det. Även om
användarna indirekt givit sitt samtycke till reglerna när de gick med Facebook – vilka innefattar
att Facebook äger det material som användarna
placerar där – hade de inte uttryckligen givit något samtycke till att medverka i den här studien.
Rent lagligt ja, men inte så som vi inom psykologi
och medicin skulle se på det.

– Det var konstigt att byta från en kandidatutbildning i psykologi till en masterutbildning i
data science och det har varit ett tufft år. Just kurserna i programmering var inte så tuffa dock, de
var bra. Några av mina favoritkurser så här långt
har varit Applied Machine Learning och Techniques for Large Data Sets. Det var först när jag
började jobba som jag insåg hur användbara de
kurserna var, jag uppskattade dem nog inte lika

mycket just när jag läste dem. Det var även en
kurs inom statistik vid institutionen för matematiska vetenskaper som jag tycker gav mycket.
– Bara ungefär en fjärdedel av studenterna på
masterprogrammet är svenska studenter, vilket ger den stora fördelen att du lär känna och
jobba med människor från hela världen. Det var
något som jag inte riktigt hade förväntat mig och
blandningen av nationaliteter gör att du utvecklar
många viktiga mjuka färdigheter.
Hur ser du på den närmaste framtiden?
– Jag har tänkt fortsätta med min studie av depressionsdetektering för mitt examensarbete. Efter det hoppas jag på någon form av karriär där
jag förhoppningsvis kan återvända till akademin
och doktorera någon gång i framtiden.
Vad tycker du om Göteborg som
studentstad?
– Det finns alltid lite problem förstås och att hitta
boende är det största problemet. Trots det är det
en bra stad att bo i, inte för stor och inte för liten,
med vänliga människor och massor av natur i
hela staden.

APPLIED DATA SCIENCE, 120 HP
Internationellt masterprogram som startade 2017

29

UPPDRAGSUTBILDNING I

programmering
Text: Catharina Jerkbrant Foto: Natalie Greppi

Med start 2018 ska läroplanerna i grundskola, gymnasieskola och särskola i Sverige ha
programmering som ett tydligt inslag i flera olika ämnen,
framför allt i teknik och matematik.
”I en tid med ett stort informationsflöde, ökad
digitalisering och snabb förändringstakt är det
viktigt att alla barn och elever får möjlighet att
utveckla digital kompetens.” skriver Skolverket.
För att förbereda elever för fortsatta studier och
arbetsliv och för att dessutom öka likvärdigheten
och ge alla elever samma förutsättningar, införs
grundläggande programmering som ett inslag i
läroplanerna med start 2018. Ändringarna i läroplanerna ställer i sin tur nya krav på lärare inom
inte minst matematik och teknik, både på kunskaper om programmering i sig och hur man med
god pedagogik får eleverna att ta till sig ämnet.
Göteborgs universitet är ett av de lärosäten som
fått i uppdrag av Skolverket att öka kompetensen
i programmering bland landets lärare. Både institutionen för tillämpad IT och institutionen för
data- och informationsteknik drog hösten 2018
igång programmeringskurser speciellt riktade till
lärare.
Många lärare har distans till området idag
Beata Jungselius är koordinator för programmeringskurser i programspråket Python. Hon säger
att vissa elever ofta redan har en hel del kunskaper i programmering, medan många lärare saknar
programmeringskunskaper. Och när lärarna själva saknar egentlig kunskap om programmering
kan det bli svårt att lära ut.
– En del lärare värjer sig spontant när de kommer
i kontakt med programmering, då de känner att
de kanske inte kan så mycket om det de vill att
eleverna ska lära sig, säger Beata Jungselius. En
lärare jag pratade med som själv arbetar en del
med programmering i sin undervisning, berättade
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TILLÄMPAD IT
LÄMNADE CHALMERS
Text: Peter Larsson

			

...och blev en renodlad universitetsinstitution

”Genom ombildningen kan vi
utveckla och stärka vår tvärvetenskapliga
profil inom Göteborgs universitet
och bli en stark samarbetspartner”

att det ger ett självförtroende att bara ha fått se
de olika gränssnitten och se att det finns något
som heter Python till exempel. Med mer gedigna
kunskaper kan lärarna låta eleverna utforska
möjligheterna på ett annat sätt än tidigare.
Bara att ta tjuren vid hornen och sätta igång!
– Programmering är kul! Det är bara att ta tjuren
vid hornen och sätta igång, säger Jan Skansholm
som undervisar i programmeringskurser för matematiklärare på högstadiet.
I sina kurser försöker Jan lyfta sådant som
matematiklärarna redan kan relatera till och han
betonar de tydliga överlapp som finns mellan
matematik och programmering: koordinatsystem,
formler, algoritmer och problemlösning. Pedagogiken är i fokus, det handlar om att ”utbilda för
att utbilda”. Men lärarna behöver förstås själva
ha goda kunskaper för att hjälpa eleverna vidare.
Precis som i matematik är det också viktigt att
börja på rätt nivå för att eleverna ska kunna förstå hur programmering egentligen fungerar.
– När man lär ut programmering börjar man med
mycket grundläggande begrepp och bygger på
med mer avancerade begrepp och konstruktioner
efter hand, påpekar Jan Skansholm.

Institutionen för tillämpad IT
blev 1 maj 2017 en institution
med verksamhet uteslutande
vid Göteborgs universitet och
upphörde därmed att vara integrerad med Chalmers.
Institutionen för tillämpad IT hade från 2001 i
olika former varit integrerad mellan de båda lärosätena i betydelsen att det funnits personal, utbildningar och studenter från både Chalmers och
Göteborgs universitet inom samma institution.
Studenterna samläste i varierande grad (samma
kurs gavs då vid både Göteborgs universitet och
Chalmers) och lärarna för kurserna kunde vara
från både Chalmersdelen eller universitetsdelen,
oberoende av vilken sammansättning studenterna
hade. Även forskargrupperna hade före delningen
ofta medlemmar från båda lärosätena.
Anledningen till att institutionen under 2017 blev
en institution endast vid Göteborgs universitet
var att Chalmers rektor fattat ett beslut om att
minska antalet institutioner vid den tekniska
högskolan. Efter olika förslag kom alla inblandade fram till att den bästa lösningen blev att
institutionen för tillämpad IT och Chalmers gick
skilda vägar.

– Genom att vi blir en renodlad universitetsinstitution kan vi utveckla och stärka vår tvärvetenskapliga profil inom Göteborgs universitet och
bli en stark samarbetspartner med såväl övriga
universitetsinstitutioner, som Chalmers och andra
nationella och internationella lärosäten, kommenterade Fredrika Lagergren Wahlin, dåvarande
prefekt vid institutionen, ombildningen då.
Konsekvensen av rockaden blev framförallt att
cirka 70 medarbetare och två masterprogram fick
en ny organisatorisk hemvist då tre avdelningar
lämnade institutionen.

FAKTA:
Avdelningen för fackspråk och kommunikation och avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap flyttade i och med
ombildningen över till institutionen Vetenskapens kommunikation och lärande vid
Chalmers. Samtidigt flyttade avdelningen
för interaktionsdesign till institutionen för
data- och informationsteknik – som förblivit
en integrerad institution mellan Göteborgs
universitet och Chalmers.
Masterprogrammen Game Design & Technology och Interaction Design and Technologies flyttade samtidigt över till institutionen
för data- och informationsteknik.
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Jane
Cleland-Huang:

Erik
Stolterman är

VÅR SENASTE
HEDERSDOKTOR

UTNÄMND TILL
HEDERSDOKTOR

Jane Cleland-Huang, professor i
Software Engineering vid University of Notre Dame du Lac,
Indiana, USA, promoverades 19
oktober 2018 till hedersdoktor
vid IT-fakulteten. Janes forskning
fokuserar på säkerhetskritiska
system och spårbarhet.

Intervju med Erik Stolterman,
professor i interaktionsdesign
vid Umeå universitet och professor i informatik vid Indiana
University Bloomington, USA,
och även utnämnd till hedersdoktor vid IT-fakulteten 2017.
Hur skulle du beskriva ditt
forskningsområde?
– Mitt forskningsområde består
av två olika delar som jag har
hållit på med sedan jag påbörjade min forskarbana för många
år sedan. Den ena delen handlar
om design och vad design är. Vi
pratar om designteori och designfilosofi. Det andra området
har att göra med interaktion
och interaktivitet. I vårt samhälle idag lever vi i ständig interaktion med artefakter och system
och min forskning handlar om
hur vi kan förstå den relationen.
Vad ledde fram till valet av
forskningsområde?
– Det var faktiskt så att jag började med att undervisa precis
innan jag påbörjade min doktorandutbildning och jag insåg
då att det som fanns skrivet inte
var tillräckligt för att beskriva
de här två områdena på ett sätt
som fungerade både teoretiskt
och praktiskt. Så det blev nödvändigt för mig att undersöka
just design och interaktion.
Hur ser samarbetet med institutionen för tillämpad IT ut?
– Samarbetet började för väldigt
längesedan när jag var doktorand och på konferenser och
liknande träffade doktorander
från Göteborg.
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Vi lever idag i ständig interaktion
med artefakter och system och min
forskning handlar om hur vi
kan förstå den relationen
– En gemensam nämnare blev
Bo Dahlbom som senare kom
att bli professor i Göteborg och
en av grundarna av IT-fakulteten. Vid denna tid bodde han i
Umeå där jag också bodde.

känns som ett erkännande av
vad jag har gjort och bidragit
med. Troligen leder utnämningen till fortsatt och förstärkt
samarbete med institutionen
framöver.

– Många av de personer som
idag är seniora forskare på
institutionen för tillämpad IT
var doktorander samtidigt med
mig och jag har ofta varit opponent på disputationer och hållit
föreläsningar i Göteborg under
årens lopp.

Har du några framtida planer?
– Det som är väldigt aktuellt för
mig just nu är att jag publicerade en ny bok i höstas och ofta
är inbjuden att hålla föreläsningar och presentationer av
boken. Det har varit en spännande och givande tid för mig
sedan utgivningen, boken heter
Things That Keep Us Busy – the
Elements of Interaction och är
skriven tillsammans med min
kollega Lars-Erik Janlert.

– Jag har också deltagit i utvärderingar av utbildningsprogram
på institutionen och även hållit i
någon kurs och workshop.
Vad betyder det att du har blivit
utnämnd till hedersdoktor?
– För det första vill jag säga att
det är väldigt hedrande att bli
utsedd till hedersdoktor. Det

Text: Catharina Jerkbrant
Foto: privat

Vad innebär din forskning?
– Säkerhetskritiska system är
mjukvara som om den inte
fungerar kan leda till att personer skadas eller till stora finansiella förluster. Till exempel
mjukvara i självkörande fordon
eller bromssystem. Spårbarhet
innebär att kraven som ställs på
ett system kan följas genom hela
utvecklingen av systemet. I säkerhetskritiska system tillkommer ytterligare en dimension,
riskanalys. Vi kan alltså titta
på en specifik risk och se hur
den hanteras i utformningen av
systemet, i källkoden och vilka
olika bevis i form av testfall
eller simuleringar som finns för
att visa att den är säker.
– Själv arbetar jag främst med
obemannade flygfarkoster, så
kallade drönare. Det första man
gör är att metodiskt identifiera
specifika risker. När det gäller
drönare är en risk att informationen om var den befinner sig
är felaktig. Om drönaren tar
fel på var den är och åker iväg
åt fel håll, finns det risk för att
den kan skada personer eller
egendom. I det fallet undersöker man systemet och ser vilka
tänkbara orsaker som kan ligga
bakom en felaktig position och
så försöker man hantera risken.
I det här fallet används alltid

två separata metoder för att
bestämma drönarens plats.
– Det finns flera sätt att arbeta med spårbarhet. Vanligtvis
skapar man spårningslänkar
manuellt, men det är krångligt
och när systemet vidareutvecklas och nya funktioner läggs
till måste man underhålla och
utveckla spårningslänkarna.
I vår forskning har vi istället
testat att använda maskininlärning och deep learning-metoder
för att automatiskt skapa och
underhålla spårningslänkar. Vi-

använda och visar att man tagit
hänsyn till och hanterat riskerna i alla steg. För att kunna
göra det måste du ha spårbarhet
genom hela systemet. Vi tittar
på vilka verktyg som kan hjälpa
till med det.
– Det vi är särskilt intresserade
av är hur verktyg kan stötta
när mjukvaran stegvis utvecklas. Traditionellt bygger man
mjukvaran efter att man fått
alla krav. Det är då man skriver
koden och som sista steg försäkrar man sig om att mjukvaran

Med hjälp av AI vill vi kunna jämföra
mjukvaruversionernas säkerhetsnivå
sionen är att vi automatiskt kan
upptäcka och generera länkar,
vilket skulle göra att det här
mödosamma momentet i mjukvaruutveckling på sikt kommer
att försvinna.
Vad ser du i framtiden inom ditt
forskningsområde?
– När man arbetar med säkerhetskritiska system måste man
skapa något som kallas för
safety argument. Det förklarar
varför systemet är säkert att

är säker och får den certifierad
eller godkänd. Men det här är
ett gammalt sätt att arbeta som
kväver innovation, eftersom det
är väldigt kostsamt att omcertifiera om du vidareutvecklar
mjukvaran. Så det vi vill göra
är att skapa verktyg som med
hjälp av AI kan jämföra version
ett och version två och förstå
vad som ändrats och hur det
påverkar säkerheten.
Text och foto: Simon Ungman Hain
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IT-fakultetens forskning och utbildning tar avstamp i själva fundamenten för digitaliseringen av samhället. Vi har en flervetenskaplig, kreativ
och internationell forskningsmiljö där vi arbetar med allt från abstrakt
matematik och högteknologiska tillämpningar, till samhällsvetenskapliga studier av digitaliseringens konsekvenser.
Vi ser till både människa och teknik och strävar efter att bidra med
innovativa hållbara lösningar på globala utmaningar, tillsammans med
perspektiv på IT-användningens effekter på individer, organisationer
och samhälle.

