IT-FAKULTETENS MAGASIN
Tema hållbarhet

Through the global goals, we promised to build a
better future not just for most, but for all. A future
where everyone has equal rights and opportunities
to live prosperous and fulfilling lives. To build that
future, all goals must be acheived together and
for everyone. Only when no one is left behind, we
have truly reached the global goals.
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Hållbarhet har under de senaste åren blivit en allt större fråga för världen.
Kanske är det mer korrekt att säga att det är nu som tankarna kring hållbarhet verkligen börjar nå agendan. Begreppet har också kommit att innehålla allt fler aspekter, där FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling har
blivit en vanlig referensram.
I det här numret av IT-fakultetens magasin har vi valt att reflektera kring
FN:s hållbarhetsmål i relation till IT-området och ge några exempel på
forskning som anknyter till hållbar utveckling.

FN:s 17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030, en ny utvecklingsagenda och globala mål
för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att
utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Det övergripande
strategidokumentet antogs under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development.
Agenda 2030 är enligt FN den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen
någonsin har antagit.
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IT OCH
HÅLLBARHET
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VAD MENAR VI MED ETT
HÅLLBART DIGITALISERAT
SAMHÄLLE?
Det finns många aspekter och komplexa samband när det gäller hållbar
utveckling. I vår forskning och utbildning är frågan ständigt närvarande:
Hur kan vi använda digitaliseringens enorma potential för att lösa samhällsproblem och bidra till hållbarhet, samtidigt som vi identifierar och
hanterar de utmaningar som digitaliseringen också skapar?
Väl fungerande och säker IT har blivit avgörande
för att alla våra kritiska samhällsfunktioner och
vår vardag ska fungera. Det är en aspekt på hållbarhet som är svår att överblicka och som också
indikerar att forskning och utbildning i framkant
blir viktigare för varje steg världen tar in i ett allt
mer digitaliserat samhälle.
Digitalisering och miljömässig hållbarhet
Något bland det första man tänker på när det
gäller digitalisering och hållbarhet är kanske den
förbrukning av el som digitaliseringen för med
sig. Och sambandet är tyvärr komplext. Den så
kallade Jevons paradox säger att ett fokus på
energieffektivitet i sig inte räcker för att lösa
energiproblemen. Paradoxen består i att ju mindre och ju mer strömsnåla apparater som produceras, desto större spridning får dessa och ju mer
energi kommer då att konsumeras. Idag pågår en
mycket en kraftfull digitalisering av samhället,
där ett oändligt antal aldrig så strömsnåla enheter
bildar alltmer avancerade infrastrukturer; så som
sakernas internet, digitala plattformar och molntjänster med miljarder användare. Sammantaget
kräver denna utveckling stora mängder energi
och resurser.
Enligt en FN-rapport från 2011 är innovation
nyckeln till att lyckas hantera eskalerande resursanvändning och miljöpåverkan. Idag ser vi att
digital innovation har en enorm potential för
att öka hållbarheten inom digitaliseringen. Det
handlar dels om hållbarhet i design och produktionsprocesser, vilket innebär att tillverka hårdvara och utveckla mjukvara med så liten resursförbrukning och miljöpåverkan som möjligt.
Men vi kan också prata om design i uttalat syfte
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att skapa ökad hållbarhet. Det sker bland annat
genom att utveckla applikationer som samlar in,
lagrar och analyserar data i relation till hållbarhet, inte minst olika applikationer som förändrar
människors beteenden i en hållbar riktning.
År 2015 kom FN:s globala mål för hållbar
utveckling, som inte bara talar om miljömässig
hållbarhet, utan också social och ekonomisk.
Digitaliseringen skapar stora möjligheter att bidra
till många av dem och det finns många exempel i
detta nummer av magasinet.
Nya utmaningar kopplade till social och
ekonomisk hållbarhet
Digitaliseringen skapar förstås också nya utmaningar. Om vi till exempel ser till jämställdhet och
inkludering, är en stor andel av de individer som
utvecklar grunden för vårt digitala samhälle män.
Det finns många aspekter att fundera på kring
det. En stor del av diskussionen kring AI och
‘big data’ har under senare år handlat om vilka
fördomar som byggs in algoritmerna och sedan
avspeglas i olika former av data.
En uppenbar utmaning för digitaliseringen bland
FN:s 17 globala mål för hållbarhet är mål nr 8:
Varaktig, inkluderande och ekonomisk tillväxt,
full och produktiv sysselsättning med anständiga
villkor som varit mycket i fokus under senare
år. Såväl AI som de globala digitala plattformarna utmanar många samhälleliga institutioner,
inklusive hela välfärdssystemet. Fler människor
riskerar att hamna utanför välfärden och fler
riskerar att få sämre arbetsvillkor. Digitala
plattformar pressar löner och arbetsvillkor på en
global arbetsmarknad och AI har potential att er-

sätta många arbetstillfällen helt. Digitaliseringen
kommer att påverka många arbetsuppgifter yrken
framöver, men i vilken utsträckning vet vi faktiskt
inte idag.
I den allmänna debatten i samhället finns en tendens att tillskriva tekniken egenskaper som den
inte har. Här har vi som forskare och utbildare
inom IT ett ansvar att bidra med ett fokus på vad
tekniken verkligen kan göra för oss, vad den kan
göra bättre, och vad vi vill göra med den.
Digitalisering och demokrati
De senaste åren har vi sett många exemel på
utmaningen kring nr 16 bland FN:s globala hållbarhetsmål: Fredliga och inkluderande samhällen.
Sociala medier levde länge på rollen som alternativa demokratiska arenor för dialog och informationsspridning. Nu lyfts allt oftare problematiken
kring att sociala medier saknar de tydliga spelregler och den styrning som gäller för traditionella
medier. Röster har höjts för att plattformarna för
sociala medier borde ta ett ökat ansvar.
Harvardprofessorn Shoshana Zuboff’s nyligen
myntade begrepp övervakningskapitalism
handlar om att marknadsföring baserad på all
data vi lämnar efter oss på nätet, har kommit att
bli kärnan i plattformarnas affärsmodell där de
strävar efter att förutsäga och kontrollera vårt
beteende. Cambridge Analytica-skandalen blev
en ögonöppnare som visade hur dessa data också
kan användas för politiska påverkansoperationer.
De amerikanska valen de senaste åren har stärkt
insikterna kring medieplattformarnas inverkan.
Spridande av lögner som en politisk strategi, massiva desinformationskampanjer och riktade påverkansoperationer har vuxit fram som regelrätta
hot mot demokratin. Situationen är inte enkel,
plattformarnas makt ökar ytterligare om det också är de som ska bära ansvaret för demokratiska
staters hantering av nyheter och information.

VISIONER FÖR DIGITAL HÅLLBARHET
VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Ett digitalt samhälle där alla tre dimensionerna
av hållbar utveckling – den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga – förstärks och
utvecklas är en viktig komponent i Göteborgs
universitets vision för de närmsta tio åren. Universitetet strävar efter att vara ett internationellt
lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen
och, genom stark relevans som samhällsaktör och
samarbetspartner, bidrar till de globala målen för
hållbar utveckling som en del av Agenda 2030.
Digitalisering, internationalisering, samhällsutveckling och relevans är alla områden där
IT-fakulteten ligger långt framme och där vår
kompetens aktivt bidrar till att utvecklingen har
en hållbar riktning. Som framgår av artiklarna
i detta magasin har mycket av vår forskning,
utbildning och samverkan en direkt och positiv
effekt på de sociala och ekonomiska aspekterna
av hållbarhet, men även på miljödimensionen.
Vi får dock vara vaksamma på att de lösningar
som införs inte i sig skapar nya och kanske värre
problem än de vi ursprungligen försökte lösa.
Därför är akademikerns kritiska granskning
mycket viktig också för den egna verksamheten.
Som verksamma inom IT-området är vi naturligtvis optimistiska inför och i grunden positiva till
digitaliseringen och dess potential och arbetar för
att vi och vår verksamhet kommer att bidra till
ett hållbart digitalt samhälle i linje med universitetets vision och Agenda 2030:s hållbarhetsmål.

Jan Ljungberg,
vicedekan för forskning och
forskarutbildning
Dick Stenmark, dekan
Miroslaw Staron, prodekan

Den omfattande digitaliseringen av samhället gör
att vi som står i frontlinjen för digitaliseringen
har ett stort ansvar för att bidra till ett hållbart
digitalt samhälle i såväl forskning, utbildning som
samverkan. Det är därför viktigt att vi regelbundet stannar upp och reflekterar: Vilka hållbarhetsaspekter är vi inte så bra på? Var är det viktigast
att vi bidrar med vår samlade kompetens? Hur
skall vi ta oss an digitaliseringens nya
utmaningar?
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Birgit Penzenstadler

– Jag skaffade mig en doktorsexamen i kravteknik, men kände ändå hela tiden att jag behövde
något mer än ”bara” software engineering och
jag kände att jag ville bidra till miljömässig
hållbarhet. Det innebar att jag antingen fick lägga
min doktorsexamen på hyllan och jobba för en
miljöorganisation, eller att jag satsade på forskning och istället inriktade forskningen mot hållbarhet. Eftersom envisa tyskar tenderar att hålla
fast vid det de redan har, bestämde jag mig för att
satsa på det senare alternativet. Under det senaste
decenniet jag har därför bedrivit forskning kring
hållbarhet, men utifrån ett mjukvaruperspektiv.

Text: Catharina Jerkbrant

Hur kan IT bidra till ökad hållbarhet?
– Eftersom världens utveckling till stor del drivs
av IT blir det ett mycket viktigt område för att
underlätta övergången mot hållbarhet. Jag tror
att många människor inom IT underskattar det
ansvar och den makt de har och vilken roll de
spelar för att forma den värld som omger oss.

MJUKVARA,
MEDITATION
& MÅNGFALD
Foto: Shane Rounce

Birgit Penzenstadler blev något oväntat datavetare,
ordnade en doktorsexamen i software engineering och
hamnade i Sverige efter några år i USA. Birgit har alltid
intresserat sig för hållbarhet och intresset startade med en
nära relation till naturen. Hon myntade begreppet "Software Engineering for Sustainability" och i hennes forskning ingår hållbarhet inom mänskligt välbefinnande.
Hur ofta tänker vi på mjukvarans stora inverkan på vårt samhälle?
– Jag påbörjade min civilingenjörsutbildning i datavetenskap mer eller mindre av en slump, när jag inte kom in på den konstutbildning jag tänkt mig,
säger Birgit Penzenstadler. Utbildningen fanns på Technische Universität
München nära min födelseort Erding i Tyskland. Jag hittade en intressant
kurs i mediadesign, vilken visade sig ingå i ett datavetenskapligt program
och jag bestämde mig för att helt enkelt läsa programmet.
– Under utbildningen gick vi även en kurs i software engineering och den
blev avgörande för min fortsatta bana. Kursen fick mig intresserad av de
mer icke-teknologiska delar som alltid ingår i processen kring mjukvara. Jag
insåg samtidigt vilken stor inverkan mjukvara har på vår tillvaro och fascinerades av den tanken. Mjukvaruprocesser är bland de faktorer som driver
hela vår värld framåt och det är inte så ofta vi reflekterar över det.
– Mjukvaruteknik kan finnas med inom nästan alla områden idag – och
i alla typer av applikationer. Oavsett om du är intresserad av design,
människor, djur, natur, konst eller filosofi, att designa nya produkter eller
vad du vill, kan mjukvara vara ett hjälpmedel och ett redskap.
Intresse för miljön uppstod tidigt
– Jag har ända sedan jag var liten varit mycket ute i naturen och naturen är
fortfarande den miljö där jag trivs bäst. Jag älskar bergen och att vara vid
havet och jag vill skydda alla dessa naturliga miljöer.
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– Filosofen och mjukvaruutvecklaren Grady
Booch har sagt: "Varje rad med kod har en moralisk och en etisk implikation." Med kunskap
kommer ansvar. Det betyder att vi som utvecklare
av mjukvara och av IT-system mer generellt, bär
ansvar för de system vi designar och bidrar med
till den här världen. Det inkluderar alla positiva
såväl som alla negativa effekter som ett programvarusystem kan föra med sig: miljömässigt, ekonomiskt och socialt.
– Det händer att jag möter mjukvaruutvecklare
som vill frånsäga sig personligt ansvar och som
menar att de bara levererar det som kunden
har beställt. Men det är trots allt de som sedan
implementerar systemet. Att ha möjlighet att göra
skillnad är också ett ansvar.
"Software Engineering for Sustainability"
– Om vi ser precis samma sak från andra hållet
blir det tydligt: Den stora potential som mjukvaruutvecklare har att påverka utvecklingen innebär
samtidigt möjlighet att förändra vår värld till det
bättre på mycket kort tid. Någonstans runt 2012
myntade jag uttrycket Software Engineering
for Sustainability som sedan dess har blivit ett
vedertaget begrepp. Det som krävs är att vi redan
i utvecklingsskedet tänker igenom vad nya ITsystemet kan ha för tänkbar inverkan på hållbarhet och vad det egentligen är vi vill implementera.
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– För det ändamålet har vi utvecklat Sustainability Awareness Framework, SusAF. Det är
ett rätt enkelt bedömningsverktyg med ett antal
vägledande frågor och visualiseringsdiagram som
visar på de potentiella effekter ett system kan ha
i fem olika dimensioner av hållbarhet: miljömässigt, socialt, individuellt, ekonomiskt och teknologiskt. Verktyget finns att ladda ner på Zenodo.
En större mångfald behövs inom IT-området!
– En annan konkret hållbarhetsaspekt handlar
om att jag tror att IT skulle gynnas enormt av att
ha en större mångfald bland de som jobbar inom
området. Vi behöver fler kvinnor, färgade personer, fler nationaliteter och även en större representation från HBTQ-området än vi har idag.

– Varför det? Jo, IT-systemen är en av vår världs
starkaste drivkrafter för förändring och som
påverkar oss människor allra mest. Om vi ska
ha system för alla, måste processen att ta fram
dessa system inkludera en mycket stor mångfald
av människor. De människor som utvecklar våra
system behöver vara lika olika som världen de
utvecklar systemen för.
Det senaste är forskning inom inre hållbarhet
– Jag skulle beskriva min forskning som tvärvetenskaplig! Forskningen bottnar på många sätt
i intresset för hållbarhet som jag alltid har haft
med mig – jag har försökt kombinera min passion
för hållbarhet med det jag för stunden har råkat
studera i min forskning.

och jag tycker mig se ett ökat behov av individuell och inre hållbarhet. Jag undersöker därför
hur vi kan använda så kallade neuroplastiska metoder, med fokus på andningsarbete, för att sänka
våra stressnivåer, öka vår mentala och emotionella motståndskraft och därmed öka vårt långsiktiga välbefinnande.
– För mig är inre hållbarhet en mycket viktig
komponent. Om vi inte kan ta hand om oss själva, blir det i längden svårt att ta hand om något
annat. Jag har hållit på med yoga länge både som
utövare och lärare och jag känner att jag fortfarande lär mig så mycket. Jag är övertygad om att
de flesta människor kan ha nytta av någon form
av yogarelaterad meditation om de fick möjlighet
att testa. Själv har jag mycket goda erfarenheter.

Stort engagemang i studenternas hållbarhetsvecka "Act! Sustainable"
– 2019 fick vi en konkret fråga från GMV om vi
inom IT-fakulteten var intresserade av att bidra
med något under hållbarhetsveckan Act! Sustainable. Vi var en handfull forskare och lärare
med hållbarhetsidéer som gick samman och
nappade på förslaget – den lilla gruppen bestod
av Jennifer Horkoff, Alice Srugies, Mafalda
Samuelsson Gamboa, Francisco Gomes och jag.

– Som svar på de psykiska utmaningarna under
covid19, genomförde jag hösten 2020 en forskningsstudie i andningsövningar med deltagare
från hela världen. Andningsövningarna var
framtagna för att öka deltagarnas välbefinnande, kreativitet och upplevda produktivitet. De
olika andningsmetoder jag använder kan efter
bara några minuter ge dig ny energi eller ett
inre lugn – beroende på vad det är du behöver
just då. Övningarna utlöser det parasympatiska
nervsystemet och försätter oss i ett djupt tillstånd
av avkoppling, vilket är fördelaktigt för att bilda
nya neuronala anslutningar, neuroplasticitet, som
hjälper oss att behålla kunskap, att lära oss nya
färdigheter och att skapa nya vanor.
– Utvärderingen av kursen gav bra resulutat och
nu i början av 2021 startar jag återigen en kurs
i andningsteknik, där vem som helst kan anmäla
sig och delta!

– Jag är ju egentligen mjukvaruingenjör, men ett
av mina senaste stora forskningsintressen är området neuroplasticitet. Neuroplasticitet handlar
om att vår hjärna kan omformas under hela livet.
Intresset för hjärnan hänger ihop med att jag har
ägnat mig åt yoga i 20 år och även undervisat i
yoga sedan flera år tillbaka.

Informationsteknologi under pandemin
– IT ska generellt ses som ett verktyg. Om vi ser
det från den ljusa sidan gör tekniken faktiskt det
möjligt för oss att under coronatiden fortsätta
bedriva utbildning, att hålla kontakten och prata
med studenter och kollegor och att samarbeta.
Det som inte är bra är att vi i någon mån verkar
bortse från det faktum att människor känner
sig isolerade och att även om vi tekniskt sett har
kontakt med andra människor inte riktigt kan
känna hur saker landar och hur de på andra
sidan tekniken upplever saker.

– Många av de mjukvaruutvecklare, forskare,
lärare och studenter jag träffar är alltid stressade

– Den psykiska hälsan har försämrats kraftigt i år
för många. Parallellt med tanken att vi vet att
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"Sustainability Awareness Framework"
bidrar till att synliggöra de potentiella
effekter ett mjukvarusystem kan ha i olika
dimensioner av hållbarhet:
miljömässigt, socialt, individuellt,
ekonomiskt och teknologiskt

– Vi brainstormade och kom upp med idén att ha
ett Design Jam, där utmaningen för studenterna
består i att inom några timmar på ett givet tema
komma med idéer på system som skulle bidra till
hållbarhet, helst mycket konkret relaterade till
målen för hållbar utveckling.

					

Foto: Fritz Penzenstadler

IT till viss del har räddat oss och vårt samhälle
under pandemin – och att vi på det sättet kan
göra det bästa av situationen – måste vi släppa
idén om att informationsteknologi effektivt kan
ersätta mänsklig kontakt och interaktion i verkliga livet. För det kan den inte.
– Men inom forskningen till exempel har vi
kunnat vara effektiva trots pandemin, det är helt
klart. Ur ett kreativitetsperspektiv har jag saknat
den typen av möten som leder i oanade riktningar
och de idéer som uppstår ur spontana samtal när
vi träffar andra människor hela dagarna. När
den här pandemin är över kommer vi att behöva
många aktiviteter för att öka den mentala hälsan,
stärka den sociala kontakten och få människor
att känna tillhörighet.

– I år ägde Act! Sustainable Design Jam rum
för andra året i rad och studenterna verkar verkligen uppskatta den här utmaningen! Vi har haft
bra deltagare båda åren, trots att eventet i år fick
hållas online. Att ha en virtuell tävling kan ibland
ta bort något av närvaron och spänningen, men
just för att det var online kunde vi i år också ha
med internationella deltagare från våra partneruniversitet ute i Europa och det var en bra grej.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

BIRGIT PENZENSTADLER
Universitetslektor
Avdelningen för software engineering
Institutionen för data- och informationsteknik
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Det handlar om hur vi använder data och
hur det bidrar till innovativa idéer
AI en viktig komponent för att få fram
tänkbara scenarier
– Projektets första problemformulering handlade
om att förekomst av mördarräkan har registrerats i flera floder i Västeuropa. Räkan har
troligen hamnat i floderna via lastfartyg som färdats på de inre vattenvägarna från Svarta havet.

MARIN DATA OCH AI FÖR KOLL
PÅ KLIMAT OCH INVASIVA ARTER
Text och foto på Yixin Zhang: Peter Larsson

Foto på mördarräka: S. Giesen, Creative commons

Projektet Ocean Data Factory vill göra Sverige till en av världens ledande
nationer när det gäller havsrelaterad data, där även AI och maskininlärning integreras i analysen.
Ocean Data Factory är ett samarbete som koordineras av institutionen för marina vetenskaper vid
Göteborgs universitet och leds av Robin Teigland
på Chalmers. Yixin Zhang vid institutionen för
tillämpad IT leder det kontinuerliga utvärderingsoch innovationspaketet inom projektet.
– Det här är ett mångbottnat projekt som inte
bara handlar om havet i sig, säger Yixin Zhang.
Vi ser det även som en innovationsplattform där
vi knyter ihop dataleverantörer, dataanalyser och
havsdataexperter inom såväl akademi, industri
och bland allmänheten. De personer som ingår i
projektet har sinsemellan mycket olika kunskaper
och det övergripande målet är att stärka Sverige
när det gäller havsrelaterad data.
Invasiva arter en av projektets utmaningar
Arbetet inom Ocean Data Factory fokuserar på
utmaningar kopplade till havet och hur hanter-
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ingen av olika sorters marin data kan bidra till
att möta utmaningarna.
– En av utmaningarna kopplade till havet handlar om att förutse tänkbara invasiva arter, säger
Yixin Zhang. Vi har nu avslutat den första cykeln
av fyra inom projektet, där vi har arbetat med
den så kallade mördarräkan, dikerogammarus
villosus. Räkan är verkligen en mördare och den
förändrar de lokala ekosystemen i haven.

YIXIN ZHANG
Universitetslektor, avdelningen för informatik
Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Den första forskningsfrågan
i projektet blev: Kan vi med
hjälp av AI bidra till att
förutsäga mördarräkans tänkbara
utbredning i de delar av Östersjön som ligger vid
Sveriges ostkust – områden som på många sätt
skulle kunna vara en lämplig miljö?
Genom att använda de öppna datamängder som
har samlats in om mördarräkan och kombinera
datan med olika typer av visualisering, har forskarteamet lyckat att skapa en plattform där möjliga scenarier för räkornas rörelser presenteras.
Forskningsdata tillgänglig för alla
– Men när vi gör våra beräkningar av mördarräkornas tänkbara spridning är det inte bara för
att ge ett underlag för experterna inom marin
forskning, säger Yixin Zhang. En annan viktig
sak är att öka medvetenheten hos allmänheten
och sprida information, både om invasiva arter i
sig men också om att stora mängder havsrelaterad data finns tillgänglig för vem som helst ta del
av. Vi publicerar våra forskningesresultat på de
öppna plattformarna GitHub och Kaggle. Vi vill
engagera människor och för att göra det måste vi
sänka tröskeln för dem, vilket vi gör genom att
hålla informationen enkel och öppen. Det finns
också en tävling på Kaggle om mördarräkornas
invasion och alla är välkomna att delta!
Mångfacetterat projekt med stor relevans
Ocean Data Factory är ett tvåårigt projekt som
finansieras av Vinnova och som består av fyra
cykler. Studien av mördarräka var den första. I
cykel nummer två ska projektet att med hjälp av
bildanalys undersöka och identifiera marina arter
som till exempel koraller.

Men projektets relevans har också många ytterligare dimensioner enligt Yixin Zhang.
– Det finns så många viktiga nivåer i det här, till
exempel den politiska nivån. Många regeringar
är oroliga för klimatförändringar och inte
minst effekterna på havet. För att kunna
skapa en bättre klimatpolitik och fatta
rätt beslut behövs väl underbyggda fakta
att luta sig mot. Det är där data från ett
projekt som detta kommer in.
– En annan intressant nivå är innovationsperspektivet, som handlar om hur vi använder data
och hur nya sätt att samarbeta bidrar till innovativa idéer. Jag tror att vi är fler än 20 parter i
projektet, vilket innefattar Göteborgs universitet,
Chalmers, RISE, SMHI och SLU och flera andra
statliga institutioner. Vi behöver dela information och resurser och idéer och överbrygga det
kunskapsgap som ofta finns mellan forskare i
marina vetenskaper och forskare inom datavetenskap. Datavetare vet kanske inte alltid så mycket
om havet, och för personer som främst arbetar
med marina frågor kan AI och maskininlärning
uppfattas som något ganska nytt.
Från Kina via Finland till Sverige
Yixin Zhang är ursprungligen från Kina och har
en doktorsexamen i informationssystem från
Hong Kong University of Science and Technology. Efter sin doktorsexamen arbetade Yixin först
fyra år i Finland innan hon flyttade till Sverige
och Göteborgs universitet för ungefär ett och ett
halvt år sedan.
Yixin säger att hon inte visste särskilt mycket om
marin data innan hon blev engagerad i projektet.
Däremot visste hon mycket om öppen data och
om hur informationsteknologi kan användas för
att förändra människors kunskaper, förståelse
och uppfattningar.
– Jag lär mig mer och mer om havet längs vägen,
dels på grund av projektet i sig, men också på
grund av mitt eget stora naturintresse. Jag älskar
naturen helt enkelt.
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HÅLLBARA
TRANSPORTER
OCH FARLIGTGODS
Text: Catharina Jerkbrant

att överblicka. När det till exempel gäller de toxiska transporterna, består faran i att det kan röra
sig om ett så starkt gift att en deciliter kan slå
ut en hel kommun. Trots att det är så få sådana
transporter på vägarna, måste risken därför
ändå räknas in.
Hur ser det ut i den logistiska kedjan?
– För att kunna säga något och förstå det här
med farligt gods fick vi alla i projektet börja med
att höra och lära känna domänerna. En kund
beställer en transport från A till B. Hur ser det
egentligen ut i den logistiska kedjan – beställning,
upphämtning, transport, eventuell omlastning
och leverans?

Intervju med Pär Meiling, miljövetare och
projektsamordnare för informatiksidan av
projektet.
Projektnamnet TISS står för Transparent informationshantering och samverkan för ökad säkerhet vid transport av farligt gods. Projektet leds av
forskare inom juridik på Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet och från Handelshögskolan
medverkar även forskare från logistikområdet.
Från IT-fakulteten ingår Pär Meiling, Urban
Nuldén och Kalevi Pessi, alla från området informatik vid institutionen för tillämpad IT. Projektet
finansieras av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB.
Schysstare transporter för farligt gods
– Det främsta syftet med projektet är att stödja
en långsiktig utveckling av säkerheten och det
olycksförebyggande arbetet, säger Pär Meiling.
Det handlar om att begränsa konsekvenserna vid
olyckor inom området transport av farligt gods
på väg och järnväg.

PÄR MEILING
Forskningssamordnare
Institutionen för tillämpad informationsteknologi
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Foto: Johan Wingborg

Tvärvetenskapliga projektet TISS ska bidra till schysstare och säkrare
transporter på väg och järnväg. Projektet innefattar juridik, logistik och
informatik och fokus ligger på transporter med farligt gods.
Projektet är mycket tillämpat och har två olika
kontexter, dels de myndigheter som reglerar och
kontrollerar transporterna, dels de transportföretag som utför transporterna.
– Uppdraget för oss tre projektmedlemmar från
Tillämpad IT är att titta på informationsmiljön
utifrån ett informatikperspektiv. Det gäller hela
informationsmiljön, både inom myndigheterna
och inom transportföretagen – och hur informationsflödena sedan ser ut mellan dessa två aktörer. Det vi har att arbeta med är hur projektet
skulle kunna bidra till ännu schysstare transporter av farligt gods och hur riskerna kan reduceras
ytterligare med hjälp av bland annat IT. Slutresultatet ska bli förslag på förbättringar i gränssnittet
mellan tillsynsmyndigheter och transportföretag.
Kritiskt i de relativt få lägen då problem
uppstår
– Målsättningen med lagstiftning och kontroll av
transporter av farligt gods är givetvis att minska
riskerna för att människor, egendom och miljö på
något sätt ska komma till skada. Som exempel på
farligt gods kan nämnas toxiskt, brandfarligt eller
explosivt gods. Transporterna med farligt gods är
hårt reglerade i Sverige och volymen är relativt
liten – i jämförelse med övriga godstransporter
nästan försumbar.
På grund av den hårda regleringen är det förhållandevis få olyckor och risken är mycket liten att
något skulle gå fel. Problemet är att när det verkligen händer något, kan konsekvenserna bli svåra

Pär Meiling, miljövetare och projektsamordnare för
informatiksidan av projektet.

– Vid projektets början hade vi en workshop med
myndigheterna som utövar själva tillsynen av
farligt gods, det handlar om trafikpolisen, kustbevakningen och tullverket. Därefter höll vi en ny
workshop med representanter från transportföretagen och beställare av transporter. Vi tog upp
branschens perspektiv på utmaningar, problem
och möjligheter när det gäller transporter med
farligt gods.
– Efter varje workshop vi haft har vi hittat nya
frågeställningar som vi har kunnat ta vidare och
där vi har följt upp med mer specialiserade intervjuer för att snäva in.

Många och
långa studier vid
vägkanten
– För att förstå
hur det funkar
på ett djupare
plan har vi varit
tvungna att vara
med på plats, det
har blivit mycket
Skylt: ”Rekommenderad väg för
deltagande forsktransporter med farligt gods”.
ning. Vi har också
fått ägna oss mycket åt datainsamling. Frågeställningar har sedan vuxit fram underifrån.
– Forskargruppen från informatik har bland annat ”hängt” med de trafikpoliser som väntar vid
vägkanten med uppgift att kontrollera transporter med farligt gods. Vi upptäckte då att det saknades IT-stöd för kontrollerna. Vi hade föreställt
oss att när trafikpolisen utövade sin tillsyn och
fann en anmärkning, skulle detta samtidigt dokumenteras någonstans och att dokumentationen
skulle ske digitalt. Istället använder de sig av två
pappersdokument och när kontrollen är avklarad
får chauffören behålla en kopia vardera av de två
dokumenten. Om chaufförerna sedan fastnar i en
ny kontroll ska de visa upp de två dokumenten,
men de har också möjlighet att förneka att de har
fått några.
– När vi trackade informationsflödet bakåt
kunde vi se att trafikpolisen lämnar originaldokumenten till en handläggare, som visserligen
placerar dokumenten i någon form av datasystem, men systemet har inte någon sökfunktion.
Informationen i databasen har bara en riktning
och den är avsedd för att ta fram den statistik
som ska rapporteras in till EU.
Kontrollerna främst till för statistik idag
Varje år tilldelas trafikpolisen en kvot av olika
kontroller som de ska utföra utmed vägarna.
Antalet trafikpoliser har sjunkit från 1250 till 200
personer på 25 år, samtidigt som antalet förväntade tillsynsuppdrag har ökat. Farligt gods är
bara en av delmängderna, övriga kontroller kan
handla om rattonykterhet eller kontroll av lastsäkring, kör- och vilotider eller själva fordonet.
De övriga kategorierna har en tvåvägsriktning
och det går att söka i kontrollresultaten, men
just transporter för farligt gods är ett undantag
och kontrollerna blir därför bara ett sätt att föra
statistik.
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– Från trafikpolisens sida finns en önskan om att
komma bort från att redovisa pinnar som ska
användas för statistik, säger Pär Meiling. Trafikpolisen ser en beteendeförändring som främsta
målet, att först kartlägga de problem som finns
och sedan försöka få till ett ändrat beteende när
det gäller de transportföretag som inte sköter sig.
Transporter med farligt gods ska till exempel ha
en orange skylt, men en del transporter saknar av
olika anledningar en sådan, omedvetet eller medvetet. Alla transporter är inte heller från Sverige
och förarna känner inte alltid till regelverket. De
chaufförer som saknar den orange skylten saknar
relativt ofta också rätt kunskaper om hur man
fraktar just farligt gods.
Citat från en erfaren trafikpolis:
”Kontroll av farligt gods är ett stimulerande arbete med ett krävande, omfattande och intressant
regelverk. De svårigheter vi upplever består av
frånvaro av återkoppling i de system vi använder.
Vi vet inte om den lastbil vi tagit in för tillsyn
har en historik som kan vara avgörande för att
bestämma en eventuell påföljd. Dessutom blir
vi färre och färre i yrket, samtidigt som antalet
ålagda tillsynstillfällen per år ökar.”
Krav både på förare, fordon och företag
Att kontrollera transporter med farligt gods är
ganska komplext; det handlar om krav på både
föraren, fordonet och företaget bakom. Ju fler
brister trafikpolisen hittar på en enskild transport, desto mer information försöker de få fram
om förare, fordon och transportföretag.
– Som en parentes kan nämnas att det finns en
social komponent i det hela också, menar Pär
Meiling, då många utländska förare kör under
väldigt dåliga villkor. För att komma åt andra
missförhållanden finns i Sverige ett konkret samarbete mellan trafikpolisen och tullen å ena sidan
och livsmedelsverket, arbetsmiljöverket och transportstyrelsen å andra sidan, då det bara är de två
förstnämnda som har rätt att stoppa transporter.
När fordonet väl är stoppat kan de tre sistnämnda myndigheterna passa på att göra sina kontroller för att se till att även regler kring livsmedel,
arbetsmiljö och liknande verkligen följs.

Vad händer efter projektet?
– Vår slutsats är att största delen av arbetet kring
farligt gods fungerar bra redan idag i Sverige,
men att det finns brister och potential för förbättring. Det sker relativt ofta mindre incidenter och
det finns en del utmaningar som är viktiga att få
till för att undvika de stora incidenterna.
– Vid projektets slut levererar vi en projektrapport i form av en nulägesanalys, vision och
målbild och en handlingsplan, där MSB sedan
kan distribuera resultaten i sitt kontaktnät. För
att det ska gå att nå målbilden måste handlingsplanen konkretiseras på ett bra sätt. Men
under hela projekttiden har vi haft kontinuerliga
kontakter med företagen, både de stora och de
mindre, där vi har kunnat diskutera förbättringar
efterhand som vi har fått nya insikter. På så sätt
har vi kunnat bidra också innan forskningsrapporten är lanserad.
– En annan grej med koppling till projektet är
att Urban Nuldén just nu handleder två studentgrupper inom systemvetenskap, där uppdraget
är att utveckla förslag till appar som ska kunna
användas vid tillsyn i fält. En första utvärdering
där vägpoliser har kunnat testa dem ute i fält
har just genomförts och en andra utvärdering är
på gång. Vi hoppas att resultatet kan bli något
riktigt användbart.
Borde godset vara elektroniskt spårbart?
– Som forskare från informatikområdet skulle vi
gärna se en bättre kontroll av det farliga godset
mer generellt och att det till exempel skulle bli
elektroniskt spårbart. EU flaggar för att man
vill se system med spårbarhet kopplade till alla
transporter. Myndigheter och företag behöver
här komma överens om vilket system som skulle
kunna tillåtas för att spåra godset. Polisen skulle
till exempel kunna läsa av registreringsskylten på
håll och få tillgång till mycket information. Men
man måste givetvis ta höjd för sådant som integritetskränkning och fara för att informationen
kan utnyttjas för till exempel terrorism. Systemet
måste skilja på känslig och mindre känslig information, där endast den mindre känsliga informationen är kopplad till registreringsskylten.

En inspektör för farligt gods från Kustbevakningen
kontrollerar ett fordon och dess last i ett hamnområde.
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Lars Svensson funderar på optimala

– Utöver rena prestandahöjningsfrågor finns
också det att man behöver utveckla saker som är
mer robusta och som klarar av att ersätta gamla
kopparledningar. Den infrastruktur med optisk
fiber som används till privata hem idag, går den
att anpassa till andra sammanhang? Till exempel
i bilar, där tekniken måste fortsätta fungera även
om det blir 40 grader kallt eller 80 grader varmt.

ELEKTRONISKA KRETSAR
Text: Anneli Andersson

Foto på Lars Svensson: Julia Persson

Det finns omkring två miljarder datorer i världen. Varje dator består av
ett antal elektroniska kretsar. En mycket liten förändring i kretsarnas
konstruktion kan ge ett enormt genomslag på framtida energiåtgång. Lars
Svensson ingår i avdelningen för datorteknik, där fokus ligger på att konstruera så energieffektiva elektronikkretsar som möjligt.

Ta tillvara den värme som alstras
Ett alternativ till minskad effektförbrukning är att
utveckla nya metoder för att till exempel ta vara
på den värme som alstras av datorservrar.
– Är det viktigt att ha låg effektförbrukning i serverhallen, eller är det kanske OK att ha lite högre
effektförbrukning, om vi kan återvinna spillvärmen i stället för att bara vädra ut den?

I dagens digitaliserade samhälle ställs stora krav
på snabb och samtidigt effektsnål elektronik, där
behoven finns på alla nivåer – från multinationella storföretag till vanliga smartphone-användare.
Fram tills helt nyligen har det gått att förlita sig
på att den tekniska utvecklingen på tillverkningssidan klarar av att tillhandahålla prestandaökningar som motsvarar den takt som användare
har kommit att förvänta sig.
Sedan 1960-talet har utvecklingen följt Moores
lag, som säger att prestanda hos all digital teknik
förbättras med en faktor två per år, men nu kan
den snart vara överspelad.

Tänk att kretskort kan vara så vackra? (iStockphoto)

Effektförbrukningen måste tas omhand
Förutom kapaciteten hos elektroniken är effektförbrukningen, som också växer exponentiellt,
något som måste hanteras.

– Utvecklingen som vi känner den håller på att
ta slut helt enkelt, säger Lars Svensson. Det finns
inte möjlighet att krympa saker mer när de har
nått atomstorlek och vi närmar oss det nu. I drygt
50 år har vi vant oss vid att ’nästa år kommer
samma elektronik att vara mycket, mycket bättre
och dessutom bara kosta hälften’, och så kan det
så klart inte fortsätta i all evighet.

– Erik Agrell, professor i kommunikationssystem
på Chalmers, har observerat att när internettrafiken växer med 27 procent om året, men elektricitetsproduktionen bara med två procent, så måste
energin per transporterad bit minska varje år,
annars kommer hela planetens samlade elektricitet att gå åt till att hålla internet uppe.

Bland forskarkollegorna förs diskussioner om hur
mycket längre det går att komma inom telekom.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

LARS SVENSSON
Universitetslektor, avdelningen för datorteknik
Institutionen för data- och informationsteknik
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– Jag tror fortfarande att elektroniken kan bli
bättre, i alla fall ett tag till. Men sen kanske det
är kvantdatorerna vi får förlita oss på. En av våra
före detta masterstudenter har börjat doktorera i
ett kvantdatorprojekt på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap på Chalmers, så nu
försöker vi få in fler studenter som kan göra sina
exjobb där. Det måste byggas lite vanlig elektronik runtomkring, så det finns att göra där också.

De beräkningarna gäller för de användningsområden vi känner till idag – de flesta appar och de
tjänster vi kommer att använda i framtiden är
antagligen inte uppfunna ännu.
Infrastruktur behöver vara robust
Den forskning som pågår och planeras för
handlar om det som ska komma efter 5G, de
applikationer som ska använda de nya nätverken,
och om anpassningar som kan göras av befintlig
teknik.

Traditionellt har stora serverhallar byggts på
kalla platser. Värmen som alstras har vädrats ut
och anläggningarna kylts ner. Nu finns flera exempel på klimatsmarta anläggningar, där spillvärme återvinns i de lokala fjärrvärmesystemen. Lars
Svensson skulle gärna se ytterligare kreativitet på
samma tema.
Kan vi värma hus med överskottsvärmen?
– Jag läste om en rolig grej för några år sedan i
en artikel från Microsoft Research: Låt oss hyra
ut en värmepanna till folk, en värmepanna som i
själva verket är en datorserver. Du värmer alltså
ditt hus med spillvärme från en datorserver som
står i din källare, men som används av till exempel Google.
– Självklart är det mängder av tekniska problem
att lösa innan en sådan lösning kan bli aktuell.
Till exempel måste eventuella fel eller stopp i
CPU:erna som sitter i servern kunna hanteras
automatiskt, utan att en tekniker behöver skickas
till platsen. Ett annat och möjligen svårare problem, är fördröjningarna i datatrafik över fibern.
– I en riktigt stor datorhall är det kanske två
kilometer från ena änden till den andra, och det
är bara att räkna på ljusets hastighet, hur snabbt
kan du kommunicera från ena änden av hallen
till den andra? De siffrorna blir helt annorlunda
om kommunikationen ska gå via Partille. Men
artikeln var intressant och det vore absolut värt
att undersöka närmare.
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Hawa Nyende forskar på

IT SOM STÖD FÖR MINSKAD
MÖDRADÖDLIGHET
Text och foto på Hawa Nyende: Catharina Jerkbrant

Hawa Nyende, doktorand* i BRIGHT-projektet, forskar inom e-hälsa,
med fokus på användning av IT för att minska mödradödligheten i
utvecklingsländer.
Över 800 kvinnor dör varje dag under graviditet
eller förlossning i världen. 99% av dessa bor i ett
utvecklingsland. Den långsamma utvecklingen
för att minska mödradödligheten förklaras av
begränsad tillgång till sjukvård och medicinskt
utbildade personer. För dem som bor på landsbygden handlar det ofta om långa avstånd till fots
på mycket dåliga vägar för att få medicinsk hjälp.

Foto: Tiago Fernandez

– Ett optimalt IT-stöd handlar både om att i ett
tidigt stadium ringa in riskgraviditeter, men i stor
utsträckning också om att få råd och stöd när en
graviditet plötsligt tar en oväntad riktning.

– De gravida kvinnorna i de här länderna stöds
vanligtvis främst av frivilliga, eftersom det inte
finns tillräckligt många professionellt utbildade
personer i deras närhet, säger Hawa Nyende.
Hawa är doktorand i BRIGHT-projektet, ett samarbete mellan Göteborgs universitet och
Chalmers och två universitet i Uganda. Projektet innebär att hon tillbringar halva tiden som
doktorand på institutionen för tillämpad IT på
Göteborgs universitet och halva tiden på sitt hemuniversitet, Makerere University i Uganda.
Informationsteknologi kan motverka långa
avstånd till medicinskt stöd
Som nybliven doktorand började Hawa titta
närmare på vilken roll informationsteknologi
skulle kunna spela för att förbättra situationen
för blivande mödrar i utvecklingsländer. Antalet
mobiltelefoner till exempel är något som ökar
snabbt i regionerna söder om Sahara, vilket skulle
kunna göra det möjligt att minska avstånden till
medicinskt understöd. Bland annat har Hawa
tittat på möjligheten att använda olika appar.
Under sina doktorandperioder i Uganda har
Hawa samlat in mycket av den data hon använder i sin forskning. Hon har intervjuat både sjukhusdirektörer och andra anställda inom vården,
apputvecklare, gravida kvinnor och volontärer
ute på landsbygden.

18

Hawa Nyende intresserar sig för på vilket sätt IT kan underlätta för blivande mödrar i utvecklingsländer och även för
hur mödrarna kan bli medskapare av viktig information.

HAWA NYENDE
Doktorand vid avdelningen för informatik
Institutionen för tillämpad IT

För att kartlägga vad som är absolut viktigast att
få med i en app för gravida har Hawa också gjort
studier i Sverige, ett av de länder i världen som
har lägst mödradödlighet. Hawa har intervjuat
olika personer inom svensk mödravård om hur
det IT-relaterade stödet ser ut i Sverige och hur de
använder det i sin vardag.

Det faktum att ingen graviditet är förutsägbar är
för övrigt en av invändningarna mot de IT-system
som redan finns idag och som främst inriktar sig
på att försöka kartlägga tänkbara riskgraviditeter. I de lägen då graviditeten inte har följt den
förväntade planen har dessa system inte varit till
någon större hjälp.
Medskapande, co-creation, ett sätt att dela
viktig information
– Jag intresserar mig inte bara för informationsteknologin i sig, utan även för hur man designar
den så att användarna får största möjliga nytta av
den, berättar Hawa. Jag började studera processer kring medskapande, value co-creation, som
handlar om att aktivt söka och dela kunskap,
istället för att passivt invänta råd från de ofta
väldigt få experter som finns att tillgå. Hur gör vi
för att också flytta ut informationsprocesserna till
de inblandade själva, till de gravida eller nyförlösta och till de lokala barnmorskorna?
Bra koncept att dela doktorandtiden
mellan Sverige och Uganda
Hawa tycker att idén med att doktoranderna i
BRIGHT-projektet tillbringar ungefär halva sin
doktorandtid i Sverige och halva i Uganda har
fungerat bra hittills.

– Att växla miljö och ha handledare från båda
universiteten ger goda möjligheter att koppla
forskning och praktik. Doktorandutbildningen i
Sverige är mer strukturerad. Här är du också mer
exponerad för forskningsområdet, då du kontinuerligt diskuterar och delar idéer med forskare
med liknande forskningsintressen. Det innebär att
det går fortare att vidareutveckla forskningen.
– Men jag saknar min familj under perioderna i
Sverige. Jag har tre barn i Uganda, elvaåriga tvillingar och en fyraåring. Det har förstås varit svårt
att vara borta från dem så länge, men min familj
är glad för min skull och mycket förstående.
Återvänder till hemlandet efter examen
Ett av målen för samarbetet mellan universiteten i
Uganda och Sverige är att vidareutbilda fler lärare
inom IKT-området i Uganda till doktorsgrad. De
nybakade doktorerna kommer sedan i sin tur att
kunna utbilda nya doktorander i hemlandet när
de är tillbaka. Genom samarbetet kan antalet
lärare inom området växa fort på kort tid.
– Innan jag blev doktorand var jag lärare vid
Makerere University, mitt hemuniversitet i
Uganda, säger Hawa. Efter doktorsexamen kommer jag att återvända dit och fortsätta att undervisa, men förstås även ägna mig åt forskning och
nu också utbilda doktorander. Jag har lagt ned
mycket arbete och energi på min forskning, men
jag tycker det är väldigt intressant och ser fram
emot att kunna fortsätta med det!
* Hawa har sedan intervjun gjordes disputerat.
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VILL FÖRSTÅ SAMARBETET
UNDER MJUKVARUPROCESSEN
Text och foto på Rodi Jolak: Catharina Jerkbrant

Rodi Jolak är doktorand* inom Software Engineering. Rodis forskningsfokus handlar om att förstå hur mjukvaruarkitekter kommunicerar och
samarbetar under processen med att utveckla ny mjukvara. Vilka är
mjukvaruarkitekternas utmaningar och behov – och går det att hitta
lösningar för att understödja processen?
Vad handlar ditt forskningsområde om?
– Min forskning fokuserar på mjukvarudesign
och modellering, säger Rodi Jolak. Målet för min
avhandling är att förstå och stödja utvecklarnas
process och samarbete när de designar mjukvara.
– När ett nytt mjukvarusystem ska tas fram
startar processen med att analytikerna i projektet
samlar in alla kravspecifikationer från kunden.
Kravspecifikationerna ligger till grund för designbesluten när det gäller mjukvarans struktur och
beteende. Mjukvaruarkitekterna dokumenterar
även dessa designbeslut genom att skapa arkitektperspektiv – ofta i form av UML models. UML
står för ’Unified Modeling Language’ och är helt
enkelt en standard för att modellera mjukvarusystem. De dokumenterade designbesluten – modellerna – förmedlas till programmerarna som en
guide för implementeringen. När modellerna är
tillräckligt noggrant specificerade och detaljerade
kan programmerarna använda sig av dessa för att
automatiskt generera kod.
– Jag vill försöka förstå hur mjukvaruarkitekterna kommunicerar och samarbetar när de
skapar sina designbeslut. Jag undersöker de
utmaningar som finns kring designen och även
arkitekternas behov. Utifrån min forskning kan
jag sedan föreslå nya lösningar för att understödja hela processen vid mjukvarudesign.

RODI JOLAK
Doktorand vid avdelningen för
Software Engineering
Institutionen för data- och
informationsteknik
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HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Foto: Chiang Mai

behöver göra den största insatsen. Min forskning
handlar mycket om hur vi, mjukvaruutvecklare
och arkitekter, kommunicerar för att välja rätt
typ av processor, mjukvarustruktur, programmeringsspråk och rätt utvecklingsprocess.

Varför är det så viktigt att studera det här?
Mjukvaruarkitektur är A och O för dagens
mjukvarusystem. En bra arkitektur kan få små,
energisnåla kretsar att göra avancerade beräkningar. En arkitektur som är dåligt designad gör
att vi behöver stora och energikrävande datorer
för små beräkningar.
En ny typ av processor är grafikprocessorn, GPU,
vilken är runt 70 gånger mer energieffektiv än
en centralprocessor, CPU. GPU-processorer kan
användas för många olika komplexa beräkningar
och inte bara för grafik. Men en övergång till
de snabba och vektorbaserade beräkningar som
GPU-erna använder sig av, kräver bland annat ny
mjukvaruarkitektur och design – och det är där vi

Vad fick dig att vilja utbilda dig till forskare?
– Parallellt med med mina masterstudier arbetade
jag som mjukvaruutvecklare i industrin och kunde jämföra. Främsta orsaken till att jag blev forskare är nog friheten och att mina egna idéer blir
den huvudsakliga drivkraften bakom mina beslut
och mitt arbete. Ett annat skäl är att du som forskare hela tiden bygger och stärker de färdigheter
du redan har på ett mycket konkret sätt – och
du utvecklar nya färdigheter. Du förbättrar din
förmåga att analysera problem och utforska och
utvärdera lösningar. Du utvecklar din förmåga att
kommunicera och att skriva forskningsartiklar,
eftersom du vanligtvis samarbetar tätt med andra
forskare och lär dig mycket av dem.
– En doktorsexamen är också i mycket bokstavlig
form ett projekt och du blir definitivt en bra projektledare. Du definierar dina mål och planerar
hur du ska uppnå dessa mål. Du lär dig hur du
sätter milstolpar, hanterar risker och utvärderar
dina doktorandresultat.

Hur blev du doktorand just i Sverige?
– Jag är född i Aleppo i Syrien. Jag lämnade landet när jag var 19 år för att först läsa en kandidatexamen i Information Engineering och sedan
en masterutbildning i Engineering of Computing
Systems vid Politecnico di Milano i Italien. Lite
senare började jag söka efter doktorandanställningar och hittade en intressant tjänst vid avdelningen för software engineering här i Göteborg.
Jag gjorde en ansökan och efter en tid blev jag
kontaktad via Skype av ansvarig professor som
ställde en del frågor. Därefter blev jag inbjuden
till en fysisk intervju i Göteborg och till slut blev
jag den lyckliga person de valde för anställningen.
Hur ser dina planer för framtiden ut?
– Jag har sökt en så kallad postdoc-tjänst i samma miljö där jag just nu arbetar som doktorand,
institutionen för data- och informationsteknik,
som är integrerad mellan Chalmers och Göteborgs universitet. Jag föredrar att stanna i Sverige
eftersom jag uppskattar kvaliteten på forskningen
och även livskvaliteten här. Folk visar respekt,
både inom akademin och utanför. Den service
man får från universitetet är väldigt fin och administratörerna är alltid redo att hjälpa dig – om
du har en fråga får du feedback direkt. Jag håller
tummarna för att jag får jobbet här i Göteborg!
* Rodi har sedan intervjun gjordes disputerat.
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VART ÄR VI PÅ VÄG?

PREFEKT JONAS LANDGREN DELAR MED SIG
säkerställa att alla nya och befintliga medarbetare
känner sig hemma i verksamheten.

JONAS LANDGREN

– En delikat och väldigt rolig sak för oss är att
regering och riksdag nu satsar kraftigt på forskning inom vårt område. En följdverkning blir att
det kommer att krävas mycket av oss som institution då vi måste säkerställa att vi fullt ut kan
stötta upp kring forskningssatsningarna. Det här
kommer att generera mycket arbete och intressanta strategiska funderingar. På många sätt ser
den närmaste framtiden ljus ut och som medarbetare hos oss finns alla möjligheter att engageras i
spännande projekt.

Prefekt på institutionen för tillämpad IT
Intervju: Catharina Jerkbrant, januari 2021
Foto: Johan Wingborg

Hej Jonas!
Vad har ni i pipeline på institutionen just nu?
– Tänk om du hade ställt den frågan till mig för
ett år sedan? Det går verkligen inte att se in i
framtiden.
– En jätterolig sak att jobba med framöver är
frågan hur vi utvecklar utbildningarna utifrån de
erfarenheter vi har från året som gick. Här blir
utvecklingsprojekt för våra olika utbildningsprogram viktiga för att driva på förändringsarbetet.
– Och en fråga som hänger ihop med ovanstående är hur vi kommer att arbeta mer generellt
framöver efter att ha jobbat hemifrån i ett helt
år? Många pratar om återgång, men jag tror inte
på det. Jag blickar framåt och tror att det här i
stora delar kommer att leda till helt nya sätt att
arbeta på jämfört med hur vi har arbetat tidigare.
– Vi kommer under året att fortsätta att rekrytera
lektorer, anställa fler postdocs och vi kommer att
knyta till oss fler gästforskare. Det känns fint att
det som ett tag upplevdes som en tillfällig tillväxt
verkar hålla i sig. Utmaningen ligger nu i att
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– Något jag oroar mig för i och med pandemiåret
är människors fysiska hälsa. Det här är ett år då
vi inte har kunnat träna eller fått till den vardagsmotion som vi har varit vana vid. Det tycks
ha påverkat mångas fysiska status och det kan
vara en känslig fråga. Men jag är rädd att dåliga
ryggar och kroppar efter pandemin kan komma
att påverka hälsotalen framöver. Det kan vara
läge att ytterligare uppmuntra all personal att
dra nytta av de träningsförmåner och möjligheter
som Göteborgs universitet erbjuder.
Vad är roligast och svårast i din roll?
– Det som är roligast med att vara prefekt är att
bli involverad i en bredd av frågor och ställas inför en massa nya perspektiv som man inte kunde
föreställa sig. Det som är svårt hänger ihop med
precis det, att lyckas lyssna in alla perspektiv som
jag vet att jag borde och behöver lyssna in. Å ena
sidan fantastiskt härligt och berikande, å andra
sidan fantastiskt svårt.
– Att våga tänka nytt efter detta i vissa delar
värdelösa år är ett av de ting jag fokuserar på nu.
VÅGA är kanske ledordet för 2021 helt enkelt?
Vi behöver bli lite bättre på att snabbare våga
pröva nya idéer och utvärdera dem snarare än att
hamna i långa långsamma processer. Här har ju
jag som prefekt ett stort ansvar att underlätta och
stötta.
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NY PREFEKT, NYA UTMANINGAR
– EN DEL MER OVÄNTADE ÄN ANDRA
Text: Catharina Jerkbrant

Foto: Emil Nyström

Intervju med Charlotte Wiberg från Umeå som sedan slutet av 2019 är ny
prefekt för institutionen för data- och informationsteknik i Göteborg. Här
berättar hon om sin tid i en ny stad, på en ny institution, i en ny pandemi.
Institutionen är dessutom integrerad mellan Göteborgs universitet och
Chalmers, vilket ger extra utmaningar.
Hallå Charlotte!
Hur har ditt första år som prefekt sett ut?
– Det vart ju ett ganska intensivt år. Jag började
i november 2019 och då var det fortfarande ett
vanligt läge, jag skulle lära mig att hitta till jobbet, lyssna in verksamheten och analysera läget.
Det som stod klart var att det fanns en förväntan
på mig att se över behovet av en omorganisation.
– Men det första som hände när jag tillträtt var
att Chalmerssidan av institutionen plötsligt gick
in i det som kallades ’Ekonomi i balans’ som
innebar stora sparkrav över hela Chalmers. Som
prefekt fick jag uppdraget att se över verksamheten och inkomma med förslag på resultatförbättrande åtgärder.
– Jag valde en något annorlunda väg jämfört med
de flesta av mina prefektkollegor: jag tog hjälp av
min ovanligt stora ledningsgrupp. Tillsammans
framarbetade vi ett förslag som vi sedan kunde
stå för gemensamt och som där igenom fick en
god förankring i organisationen.
– Parallellt med ’Ekonomi i balans’ slog covid19pandemin till och arbetet med organisationsöversynen fick åter sättas på ’on-hold’ tills vi kunde
träffas fysiskt och arbetet inplanerades till hösten.
Efter ett internat med ledningsgruppen presenterades ett förslag om att gå från nio akademiska
avdelningar till fyra med ett antal underenheter,
med start 1 januari 2021. Hösten 2020 ägnades
mycket åt att i olika led informera om förändringarna och hur det är tänkt att fungera samt att
rekrytera chefer och ledare till alla uppdragen.
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– Det jag ser framför mig för 2021 är att jobba
mer med de strategiska frågorna för institutionen.
Vi fick ta omorganisationen först, men jag tror
att många har väntat på att det strategiska arbetet ska komma igång. Vi får ta det via zoom, men
det funkar. Vi har en bas att bygga ifrån.

– För närvarande jobbar jag med en ny modell
för ledningsstrukturen där jag har formaliserat
mycket för att göra arbetet tydligare och mer
transparent, vilket är mycket viktigt för mig! Nu
när allt är på plats handlar det om att tillsammans med cheferna och ledarna på institutionen
skapa ett professionellt ledarskap med bland
annat on-boarding och teambildning på agendan.
Strategi och extrem tillväxt
– Jag trivs verkligen bra och jag är jätteglad att
jag tog steget att bli prefekt vid institutionen för
data- och informationsteknik. Jag uppskattar att
det är en miljö där man vill gå på lösning och inte
fastnar i analyser.

Också spännande
med en institution
som är integrerad
mellan två lärosäten
– Det är också spännande med en institution som
är integrerad mellan två lärosäten. Integreringen
kräver en hel del extraarbete för att få ihop allting och få det att fungera, men det finns absolut
viktiga fördelar. Vi kan ofta välja att vara lite
pragmatiska.

– Utbildning och forskning på institutionen befinner sig i en extrem tillväxt och det är egentligen
ingen som vill att vi ska bromsa som det är nu.
Snarare kan vi gasa oss ur de flesta kriser.
Det nya normala och det sydliga livet
som litegrann kom av sig
– När covid19 kom så vart det lite snopet. Jag
hade byggt en ganska väl fungerande veckopendlingsmodell och lyckats ordna en lägenhet i
Göteborg. På helgerna åkte jag hem till familjen
i Umeå. 23 mars 2020 blev det ett abrupt slut på
mitt nya liv på ett sätt som ingen kunde förutse.
Men samtidigt spelade det ju inte någon roll att
just jag satt uppe i Umeå, det var bra.

FAKTA OM CHARLOTTE WIBERG:
Charlotte Wiberg kommer närmast från en delad
tjänst mellan Region Västterbotten, där hon var chef
för innovation och utveckling – och Umeå universitet
där hon hade en professur i interaktionsdesign.
Forskningsmässigt är Charlotte främst inriktad mot
user experience och digital health. Det sistnämnda
området handlar om hur vi kan använda digital teknik
för att åstadkomma innovation och utveckling inom
vården.

CORONA-KURIOSA:
Wibergs har en särskild familjemedlem vid namn
Kiwi, som ofta är aktiv på Zoom. Kiwi är en morhuvad
papegoja på snart 23 år. Som många papegojor härmar han gärna personer i samma rum och kan ibland
skratta rejält med Charlottes skratt, vilket kan ställa
till med en anings förvirring under Zoom-mötena.

– Det går överlag fint tycker jag att få det att
fungera med distansarbetet, men de små sakerna som man löser vid kaffemaskinen i vanliga
fall, ’är det ok att jag gör så här’ – blir nu till
större saker som behöver skrivas ner och
mejlas över.
– Jag ser verkligen fram emot att få ta itu
med det nya normala sedan när covid19krisen har planat ut. Vad betyder det nya
normala för oss som forskar och undervisar?
Det är olika hur folk vill jobba, för en del
passar det bra att jobba mer på distans och jag
tycker absolut att vi ska försöka se möjligheterna. En annan fråga är till exempel om vi ska
åka på konferenser i lika stor utsträckning som
vi har gjort tidigare?
– I fjol såg jag fram emot att få se körsbärsträdens blom på Järntorget vid min första
vår i Göteborg, och denna missade jag
förstås. Nu längtar jag efter att kunna
vara i Göteborg igen!

CHARLOTTE WIBERG
Prefekt på institutionen
för data- och informationsteknik
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SAMVERKAN!
Tre forskare och lärare vid IT-fakulteten beskriver hur de får ut mesta
möjliga av korsbefruktande samverkan både inom och utanför akademin.

Man når lite längre och det är enklare för
andra företag att bedriva forskningssamarbete med just ett företag

KONSTRUKTIVT PROJEKT: ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

ENKLARE SAMVERKAN NÄR FORSKARE STARTAR FÖRETAG

Agneta Ranerup, professor i informatik, beskriver ett fruktbart tvärvetenskapligt forskningssamarbete kring autmatiserad handläggning i socialtjänsten:

Aarne Ranta, professor i datavetenskap, berättar om ett något annorlunda forskningssamarbete
med hjälp av ett nystartat företag:

dal – en kommun med något
års erfarenhet, och sedan även
en stor kommun som Malmö.

– Sedan 2019 samarbetar
jag och forskaren Lupita
Svensson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, i ett
projekt om automatiserad
handläggning i socialtjänsten.

Vi samlar in data genom intervjuer med handläggare, chefer
och politiker som är en del av
socialtjänstens verksamhet. I
studien har vi också med de
dokument som tydliggör de
politiska avsikterna.

– Forskningsprojektet heter
Handlingsutrymme i digitaliserad socialtjänst: Fallet
automatiserat beslutsfattande
och är finansierat av FORTE.
Införande av tekniken Robotic Process Automation har
tagit fart under de senaste
åren och det finns ett stort
intresse inom offentlig sektor,
man kan till och med tala om
något av en hajp. Vår studie
syftar till att öka förståelsen
för befintligt handlingsutrymme vid digitaliserat beslutsfattande och verksamhet.

Foto: Johan Wingborg

Studien är kvalitativ och involverar flera olika kommuner, där vi kan nämna
Trelleborg – en medelstor kommun med lång erfarenhet av Robotic Process Automation, Möln-

– Mitt och Lupitas olika forskningsperspektiv – informatik
och socialt arbete – kompletterar varandra väl, men vi har
också båda ett öppet förhållningssätt. Genom att bedriva
forskning i olika kommuner
parallellt kan vi i lite kritisk
anda beskriva och jämföra erfarenheter som går utöver den
våg av intresse för området
som kom 2018. Vi hoppas att
vårt arbete kommer att vara
värdefullt för andra forskare med
intresse för Robotic Process Automation, men
framför allt också för de kommuner som av en
eller annan anledning funderar på dessa frågor!

Våra forskningsperspektiv, informatik och
socialt arbete, kompletterar varandra väl!

– Det är alltid roligt om forskningen leder till
något som kan nyttiggöras, säger Aarne Ranta.
Vid nyttiggörande behöver man testa forskningen
tillsammans med de som ska använda den.
– Ett naturligt sätt testa sin
forskning för användare är
i ett vanligt samverkansprojekt. I steg två känns
det ganska naturligt att
starta ett företag. På det
sättet når man lite längre
och det är enklare för andra företag att ha forskningssamarbete med just
ett företag. Det blir lättare
att skriva kontrakt och det
blir ett konkurrenskraftigt
sätt att bedriva nyttiggjord
forskning. Det resonemanget ledde till att vi i vår
forskargrupp 2014 startade
företaget ’Digital Grammars’, efter att tidigare ha
samarbetat med företag i
olika EU-projekt.

– Ett exempel på ett intressant samarbete är ett
språkverktyg som vi byggde för ett språk som
heter Z, där systemet översätter så kallad Z-kod
till engelska. Där kunde vi utnyttja kunskap
från tidigare forskning. Resultatet blev att språkverktyget nu
har kommit till användning på
Altran UK i Storbritannien, då
de köpte systemet. Det var på
många sätt mycket annorlunda
att jobba så här. Systemet var
mycket större än något vi hade
kunnat bygga om det rört sig om
vanlig forskning. Det tar mycket
tid att utveckla något så stort,
blir många detaljer kring rutiner
och funktioner som måste lösas
och som inte riktigt är forskning
utan snarare avancerad teknikutveckling. Det kommersiella systemet ska kunna hantera tusentals
sidor kod på några sekunder.

– I ett renodlat forskningsprojekt brukar man inte göra något
så storskaligt och detaljerat,
det finns helt enkelt inte några
finansiärer för det. Men i ett
– Men det är viktigt att
företag får vi möjligheten. Det
hålla isär företagsverksamFoto: Catharina Jerkbrant
blir en utvärdering av tekniken,
heten och den forskning
hur den skalar upp för praktiska
man utför i universitetets
ändamål. Det blev också ett mycket nära samarregi. Forskningen i sig måste vara fri och obunbete. Företaget fick tala om vilka behov de hade
den. Jag är noga med att skilja på allt som gäller
och hur de ville att allt skulle fungera, och de
företaget ifråga om utrustning och min tid. Och
hade själva bra förståelse för tekniken. Vi forskadet är viktigt att vara på ett ställe i taget även
re hade stor erfarenhet av språkverktyg och fick
mentalt. Då blir det ganska lätt att dra linjen och
omvandla denna expertis till en kreativ lösning.
undvika intressekonflikter.
VÄND >>
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Målet är att hitta ytterligare tre-fyra
företag från olika domäner som vill fungera
som partnerföretag för oss

STORT INSLAG AV
SAMVERKAN MED
FÖRETAG I UTBILDNINGEN
Text och foto: Catharina Jerkbrant

Det internationella kandidatprogrammet ’Software Engineering and
Management’ har samverkan som en grundidé under hela utbildningen och
redan förstaårsstudenterna introduceras till ett nätverk av företag.
Richard Berntsson Svensson, programansvarig
för internationella kandidatprogrammet Software
Engineering and Management, berättar om hur
de av tradition arbetar med samverkan som en
naturlig del av utbildningen.

Hej Richard!
Hur jobbar ni med samverkan?
– Generellt sett har vi en mycket nära samverkan
med olika företag på vårt kandidatprogram och
samarbetet sker genom hela programmet. Redan
som förstaårsstudenter introduceras studenterna
till ett stort nätverk av företag inom mjukvarubranschen. Företagen kan sedan bidra med sin
närvaro i flera kurser under programmets tre år.
De kan till exempel ge gästföreläsningar, medverka i projekt inom utbildningen, eller vara handledare under studenternas examensarbeten.
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Majoriteten av exjobben utförs i samarbete
med industrin
– När det gäller examensarbeten har vi många
företag med oss – den största andelen av våra
examensarbeten utförs i industrin. Det kan dels
vara studenterna själva som ordnar ett exjobbssamarbete genom att kontakta företagen och svara på exjobbsannonser, dels har vi som forskare
olika samarbetsprojekt på gång tillsammans med
företagen där vi kan ta med studenter. Ganska
ofta får studenterna napp på exjobbsfunderingar
när de träffar folk från industrin under gästföreläsningar och liknande tillfällen. Det blir ju
många kontaktytor med företagen.
Partnerföretag en ny satsning
– Något helt nytt från hösten 2019 är att knyta
företag till oss som ’partnerföretag’. Det innebär ett tätare samarbete och mer kontinuerliga
åtaganden, där ett och samma företag följer oss

under ett helt akademiskt år. Vårt pilotföretag
blev Tibco Software som nu är delaktiga i en kurs
per år under samtliga tre årskurser på utbildningen. Första året medverkar Tibco i en kurs inom
kravhantering med två gästföreläsningar och en
inlämningsuppgift som bygger på ett case från
Tibco. Andra året deltar de i kursen Software
Quality and Testing med en gästföreläsning.
Tredje året medverkar de i kursen Startups and
Software Product Management med ytterligare
en gästföreläsning. Som partnerföretag fick Tibco
presentera sig redan första dagen vid utbildningens start, då studenterna också fick en egen
studentlicens till Tibcos verktyg.

någon form av nätverk med andra kvinnor inom
IT och vi anordnade därför ett lunchseminarium
med DataTjej där samtliga studenter från institutionens utbildningar bjöds in. Föreningen har sedan fått låna vår lokal ’Alfons’ för att ordna olika
events på kvällstid. På så sätt kan vi stötta dem i
sin verksamhet och det blir win-win, eftersom de
nu kan ordna fler events som våra studenter kan
delta i. Från och med i höst kommer DataTjej att
vara representerade redan på studenternas introduktionsdag, så att studenterna känner till dem
från dag ett på utbildningen.

– Idén med partnerföretag ska utvärderas nu
efter första året. Mitt mål som programansvarig
är att hitta tre-fyra företag till från olika domäner som skulle vilja fungera som partnerföretag
för oss. Gärna så stor spridning som möjligt och
gärna lite mer udda företag, så att vi breddar vårt
kontaktnät av mjukvaruföretag.
Hackatons en uppskattad och viktig del av
utbildningen
– Våra hackatons är en viktig del av utbildningen
som också studenterna uppskattar mycket. Vi
har ett eget hackaton ’C&SE’ med olika teman
år från år och där idéerna och uppdragen kommer från företag och organisationer. 2019 var
uppdragsgivarna Ericsson AB, Västtrafik, samt
Openhack – en av de största hackaton-organisationerna i Sverige. Sustainable and Smart Cities
och Coding for Humanity var 2019 års teman.
En av våra lärare, Francisco Gomes, ordnar också
hackatons ihop med olika företag, där ett exempel är AstaZero Challenge som ordnades tillsammans med företagen AstaZero och Inceptive.
2020 innebar starten för tätare samarbete
med föreningen DataTjej
– Ett annat samarbete som är viktigt för oss är
det vi har startat upp tillsammans med föreningen DataTjej. Även om vi har förhållandevis
många kvinnliga studenter på programmet så vill
vi gärna ha en ännu större andel tjejer. Ibland har
de kvinnliga studenterna pratat om att de saknar
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Våra utbildningsprogram på

Våra utbildningsprogram på

GRUNDNIVÅ

AVANCERAD NIVÅ

SYSTEMVETENSKAP: SAMHÄLLETS DIGITALISERING, 180 hp
Kandidatprogrammet i systemvetenskap är en samhällsvetenskaplig utbildning med fokus på digitaliseringens omvandlande kraft i samhället. Programmet förbereder studenten för att designa, organisera och
leda samhällets digitalisering och ger en grundläggande och bred förståelse för utveckling och införande
av informationssystem med fokus på verksamhetsförändring. Efter genomgången utbildning ska studenten ha kunskap och förmåga att designa informationssystem som är flexibla och som underlättar innovation, för att på så sätt bidra till en hållbar digitalisering.

LÄRANDE, KOMMUNIKATION OCH IT, 60 hp, magisterprogram
Utbildningen vänder sig till personer som vill utveckla sin kompetens när det gäller att analysera och
förstå, utveckla och använda IT för lärande och kommunikation. Samspelet mellan teknologi, individ,
grupp och verksamhet är ett centralt inslag. Programmet studerar hur lärande påverkas av valet av
teknik, arbetsformer, av innehållet i det som ska läras in och hur man kan skapa goda förutsättningar för
människors utveckling. Tvåårig distansutbildning på halvfart som ska 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 mycket stora datamängder blir en allt större bristvara. Den tänkta målgruppen för programmet är studenter från en lång rad 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.

SOFTWARE ENGINEERING AND MANAGEMENT, 180 hp, internationellt kandidatprogram
Programmet fokuserar på olika metoder och tekniker för att utveckla genomtänkt programvara, vilket
innefattar att ställa rätt frågor till kunderna, att översätta kundens svar till design och att hantera projekt, organisationer och utvecklingsteam. Utibldningen innebär att utveckla tekniska färdigheter, förmågan att analysera problem, att uppskatta tid och kostnad för olika mjukvaruutvecklingsprojekt och att
kommunicera och interagera med kunder och andra parter i ett projekt. En av programmets styrkor är
det ett parallellt fokus på mjukvaruteknik och managementfärdigheter.

COMPUTER SCIENCE, 120 hp, internationellt masterprogram
Masterprogrammet i Computer Science erbjuder studenten frihet och flexibilitet att välja mellan ett stort
utbud av kurser. Datavetenskap är ett brett ämne som spänner över allt från beräkningsteori till design
av programvarusystem. Masterprogrammet drar nytta av Göteborgs universitets forskningsfokuserade
institution Data- och informationsteknik för att erbjuda ett brett och omfattande program. Studenter på
programmet kan att utforska hela spektrumet av datavetenskap och specialisera sig på det område de är
mest intresserade av.

DATAVETENSKAPLIGT PROGRAM, 180 hp
Datavetenskapligt program vänder sig till studenter som är intresserade av avancerad högteknologi och
som vill vara med och utveckla framtidens IT-lösningar. Programmet ger studenten den vetenskapliga
och tekniska kompetens som krävs för att utveckla komplexa system med mycket hög kvalitet och säkerhet. Programmet kännetecknas av valbarhet och studenten har efter första året stora möjligheter att själv
välja inriktning på utbildningen genom att fördjupa dig inom ett eller flera områden. Med en kandidatexamen i datavetenskap är en tänkbar yrkesbana programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare eller
projektledare.

DIGITAL LEADERSHIP, 120 hp, internationellt masterprogram
Masterprogrammet i digitalt ledarskap syftar till att ge studenten en djup förståelse för hur digitaliseringen förvandlar företag, organisationer och samhälle. Målet är att utnyttja digitaliseringen och samtidigt
hantera potentiella negativa effekter. Studenten utvecklar olika verktyg för kunna ta en ledande roll i ansvarsfullt utformande av förändringprocessen, vilket innefattar metoder för att analysera konsekvenserna
av digitaliseringen och ge färdigheter för att hantera och leda förändringar i komplexa miljöer.

KOGNITIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM, 180 hp
Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgår från studier av hur människan – men
även andra arter – samt maskiner bearbetar, kommunicerar och använder information. Programmet ger
en bred utbildning grundad i områden som filosofi, psykologi, lingvistik, neurovetenskap samt datavetenskap och informationsteknologi. Studenterna får grundläggande kunskaper i programmering, AI
och maskininlärning, vilket ger möjlighet att arbeta med kognitiv modellering eller med utveckling av
intelligenta system. Ett centralt inslag i utbildningen är förståelse av sociala fenomen från en kognitionsvetenskaplig utgångspunkt.

GAME DESIGN & TECHNOLOGY, 120 hp, internationellt masterprogram
Masterprogrammet i Game Design and Technology är unikt anpassat för att passa företagens behov av
mycket skickliga programmerare som förstår vikten av spel och användarupplevelse. De färdigheter och
förmågor som används i optimering av spelmotorer kan också tillämpas i andra tekniska företag som
använder sig av mycket komplexa och interaktiva simuleringar och animationer, till exempel bilindustrin
och företag med omfattande användning av virtual reality-system.

Foto: Johan Bodell

MASTER IN COMMUNICATION, 120 hp, internationellt masterprogram
Det allt mer globaliserade, digitaliserade och specialiserade samhälle vi lever i idag utgör ett antal
komplexa utmaningar: främja inkludering, jämlikhet och mångfald i snabbt föränderliga arbetsmiljöer.
Kommunikation är nyckeln till att möta många av dessa utmaningar. Programmet ger studenten möjlighet att växa som oberoende, kritisk forskare och skicklig yrkesperson och också navigera i komplicerade
dimensioner av interkulturell, organisatorisk och digital kommunikation.
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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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PRAKTIK PÅ SPOTIFY LOCKADE
BEATA TILL DATAVETENSKAP
Text och foto: Simon Ungman Hain

Beata Ringmar läser andra terminen på kandidatprogrammet i
datavetenskap. Det var den stora
valfriheten inom programmet och
en praktikplats på Spotify som
lockade henne till utbildningen.

– Det bästa är våra lärare. De är här jättemycket
och tar sig tid med oss. Flera gånger i veckan
träffar man dem, och annars kan jag gå till deras
kontor och få hjälp. Men också alla lärarassistenter, jag har lärt mig jättemycket av dem, säger
Beata.
Hon är snart klar med programmets första år
som till stor del består av obligatoriska kurser i
datavetenskap och matematik.

LÄRAREN JACOB MÖLLSTAM
PLUGGAR PÅ DISTANS PARALLELLT
MED HELTIDSARBETE
Text: Peter Larsson

Foto: privat

Hösten 2020 började mellanstadieläraren Jacob Möllstam läsa på
magisterprogrammet Lärande,
kommunikation och IT.

– Det fungerar också bra att jobba parallellt, eftersom
programmet har ett bra upplägg där uppgifterna är
jämnt fördelade över terminen. Det är tydlig kommunikation från lärarnas sida och på så sätt kan vi studenter planera och fördela arbetet när det passar oss.
Jag har tidigare läst kurser på deltid som inte tog
höjd för studenter som samtidigt jobbar och det
var ansträngande. Det här programmet är på ett
påtagligt sätt utformat för yrkesverksamma. Men
så klart, det kräver att man är strukturerad och
planerar sin tid eftersom det är en uppoffring.

– Det är ganska mycket matte, det kan vara bra
att veta. Jag tyckte innan att jag hatade matte och
inte var bra på det, men jag har klarat mattekurserna hittills.
Efter första årets basblock är valfriheten stor
inom programmet. Studenterna läser bara sex
obligatoriska kurser, inklusive kandidatarbetet, i
övrigt väljer de själv vilka ämnen de vill fördjupa
sig inom.
– Det var en av orsakerna till att det var mitt
förstaval när jag sökte. Det var så mycket man
kunde välja på, det blev jag intresserad av.
Det är lätt att få jobb som datavetare, men Beata
har inte bestämt sig än exakt vad hon vill jobba
med.
– Jag tittade på praktikplatser och hittade en på
Spotify som verkade rolig. De ville att man pluggade datavetenskap eller software engineering, så
jag började leta och hittade det här programmet.
Jag visste inte exakt vad jag ville göra, men ville
ha något spännande och nytt. Så det kändes som
rätt val.
Beata hade inte programmerat innan hon började läsa på programmet, men det var inget som
avskräckte henne från att söka.
– Jag hade inte ens sett kod innan jag började,
så det var lite av en chock. Från att aldrig ha
programmerat till att börja skriva kod själv. Men
jag har tyckt om kurserna och det känns som jag
kommit väldigt långt på kort tid. Kurserna har
varit bra anpassade för allas varierande nivå av
förkunskap, så det har känts bra.
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– Jag gör ett upplägg inför varje kurs beroende
på hur schemat ser ut och försöker planera att
plugga när jag inte har arbetstoppar eller mycket
privat. Under vissa perioder tänker jag använda
loven jag har som lärare för att plugga.
Jacob tycker att det har hänt mycket inom skolforskningen sedan han utbildade sig till lärare för tio år
sedan.

– Jag inte hundra procent säker på att jag vill
programmera resten av livet, men det känns som
ett bra program för att få in foten i många olika
branscher.
Samtidigt är utbildningen stundtals krävande.
– Du måste vara beredd på mycket programmering och matematik. Det kommer vara svårt
och ganska intensivt med mycket jobb och
grupprojekt, men det är värt det. Det är så många
branscher man kan jobba i, och så många ämnen
man kan fördjupa sig inom.
Beatas tips till nya studenter:
• Var beredd på att det kommer vara stressigt,
men
• var inte rädd för att fråga efter hjälp, och
• gå på föreläsningarna!

Jacob upplever att utbildningen är väl anpassad för folk
som jobbar på heltid och samtidigt pluggar. Innehållet
i programmet anser han håller en hög akademisk nivå,
men är samtidigt relevant för praktiker och yrkesverksamma. Kort sagt en meningsfull kompetensutveckling,
enligt Jacob.

Jacob Möllstam kompetensutvecklar sig på halvfart, parallellt med hetidsarbete som lärare.

Parallellt med studierna arbetar Jacob Möllstam
som mellanstadielärare i matematik och NO på
Kvibergsskolan i Göteborg. Han är även utvecklingsledare på skolan, med ansvar för digital
kompetens.
– Jag har jobbat med skolans digitalisering i tio år och
kände att magisterprogrammet var ett bra nästa steg för
att lära mig mer om frågorna. Det var helt enkelt dags
att formalisera den kunskap jag hade och samtidigt få
ny kunskap. Som lärare är det också nyttigt att sitta i
skolbänken ibland.

– Det har varit bra med en uppdaterad förståelse av
lärandeteorier och att förstå skolans digitalisering utifrån ett designperspektiv. På det stora hela känns
det som ett bra upplägg att arbeta som lärare ett
antal år, bli varm i kläderna och sen gå tillbaka
till skolbänken och uppdatera sina kunskaper.
– På skolan där jag arbetar är jag ansvarig för att
utveckla hur vi undervisar kring digital kompetens och det arbetet kommer att bli lättare och
bättre med uppdaterade kunskaper. Jag är mer
specifikt intresserad av att använda ett utvecklings- och designperspektiv. Det kommer jag att
kunna göra nu, både gentemot eleverna i min
undervisning och gentemot kollegorna i min roll
som utvecklingsledare.
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MAREK SIKTAR PÅ EN FRAMTID
SOM SPELUTVECKLARE
Text och foto: Catharina Jerkbrant

Intervju med Marek Černák från Slovakien, förstaårsstudent på masterprogrammet Game Design & Technology.
Vad fick dig att söka masterutbildningen
Game Design & Technology?
– Främsta anledningen var att jag ville jobba som
spelutvecklare. Jag arbetade som mjukvaruingenjör och hade en magisterexamen i Information
systems sedan innan. Som mjukvaruutvecklare
var jag intresserad av att ta min kunskap ett steg
längre och mer specifikt mot spelutveckling. Men
jag insåg att det skulle bli för tidskrävande att
försöka utöka min kompetens på min fritid, så
jag bestämde mig för att söka till en utbildning
med spelutveckling som inriktning.

Jag hade alltså redan en master i Information
systems och var van vid studier relaterade till
datavetenskap. Under den första läsperioden på
det här programmet skulle vi nu lära oss mycket
om forskning ur ett speldesignperspektiv, snarare än ur tekniskt perspektiv. Jag var tvungen att
lämna min komfortzon, men jag upptäckte att
spelandets historia och hur spel kan analyseras ur
ett designperspektiv är riktigt intressant. Jag överraskades över innehållet i kursen Introduction to
game research, men när jag nu ser tillbaka på min
första termin är denna en av mina favoritkurser.

– En annan idé jag hade var att jag gärna ville gå
en masterutbildning i Norden, eftersom jag hade
varit i Norge som Erasmus-utbytesstudent och jag
blev mycket förtjust i det nordiska klimatet, naturen och samhället. Efter att ha letat ett tag hittade
jag det här programmet inriktat mot speldesign,
programmering, datorgrafik och spelmotorer,
som jag tycker är de mest intressanta delarna.

– En annan sak som kändes ny och som jag gillar
är att utbildningen uppmuntrar studenter att åka
iväg på spelkonferenser och game jams. Programansvariga känns mycket stöttande och vill få iväg
oss och det är en trevlig grej. Du kan hamna på
riktigt intressanta konferenser eller game jams
med dina klasskamrater och där träffa ännu fler
med samma intressen och få nya kontakter.

Hur skulle du beskriva programmet?
– Masterprogrammet Game Design & Technology fokuserar på de tekniska aspekterna av
spelutveckling, men det ger också en inblick i hur
ett spel är utformat ur speldynamikens perspektiv
och regler.

Vad tycker du om att studera i Göteborg?
– Jag gillar Nordeuropa och årstidernas skiftningar – jag gillar faktiskt till viss del dåligt väder
till och med, haha! Vädret här liknar det vi har i
Slovakien, förutom att det är mer regn här. Men
eftersom vi ändå inte har den här typen av masterprogram i Slovakien, visste jag att jag skulle bli
tvungen att studera utomlands.

– Programmet försöker täcka hela det kunskapsspektrum som behövs inom spelutvecklingsområdet, vilket innebär mängder av tekniska kurser
som spelmotorarkitektur, datorgrafik och också
många valbara kurser som artificiell intelligens
och realtidssystem. Game engine architecture
och Computer graphics är förresten ett par av
mina favoritkurser. Just nu arbetar vi hårt för att
avsluta vårt projekt inom kursen Game engine
architecture...
– Men något jag inte förväntade mig och som
överraskade mig en del var att starten av utbildningen skulle handla så mycket om spelforskning
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– Jag uppskattar studiemiljön och jag tycker att
utbildningens båda campus är väldigt trevliga.
Jag gillar lokalerna, personalen och professorerna... Det är en vänlig atmosfär och min erfarenhet är att människorna här är lösningsorienterade
och försöker hjälpa dig med de problem som
kan uppstå under din tid som student. Eftersom
institutionen för data- och informationsteknik är
integrerad mellan Chalmers och Göteborgs universitet, läser vi många kurser tillsammans med
studenter vid Chalmers – och jag tycker att det är
en trevlig idé att ha den blandningen av studenter.
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MASTER I HUR MAN

VÄGLEDER ORGANISATIONER I
DEN DIGITALA OMVANDLINGEN
Text: Catharina Jerkbrant

Foto: privat

Intervju med Maria Weise från
Neubrandenburg i Tyskland, förstaårsstudent på det nya masterprogrammet Digital Leadership.
Vad har du för bakgrund?
– Jag har en dubbel kandidatexamen i International Management for Business and Information
Technology från Cooperative State University i
Mannheim. ’Dubbel’ betyder att jag under min
utbildning växelvis studerade och arbetade på
IBM, tre månader i taget. Jag gillade idén med
att praktiskt få tillämpa min nya kunskap nästan
omedelbart. På grund av programmets internationella prägel fick jag också möjlighet att arbeta i
Peking i tre månader.
Hur hamnade du i ett masterprogram just i
Sverige?
– Bland annat på grund av att jag hade varit på
besök i Sverige innan jag ansökte. När jag gick i
gymnasiet i Tyskland hade vi ett utbytesprogram
med ett gymnasium i Skövde. Jag var i Skövde i
en vecka och en av dagarna åkte vi också ner till
Göteborg. Det gav mig ett bra första intryck och
lite kunskap om staden.
– Därför letade jag efter masterstudier på olika
platser i Sverige, men också i Danmark och Tyskland. Beskrivningen av masterprogrammet Digital
Leadership tilltalade mig mycket och jag blev
intresserad. I mina efterforskningar i Tyskland till
exempel, kunde jag inte hitta ett masterprogram
inom IT som samtidigt fokuserade på ledning och
ledarskap i den framväxande digitala världen. Jag
gillade också att man bara läser en eller två kurser parallellt på programmet, medan vi i Tyskland
ofta läste fem kurser parallellt.
– Masterprogrammet Digitial Leadership är en
blandning av innovation och ledarskap inom IT
som hjälper dig att bli en aktiv del i den digitala
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omvandlingen av företag och samhälle. Rent
allmänt känner jag att detta program förbereder
dig för olika alternativ i din framtida karriär, som
att ge dig de förmågor och färdigheter som en blivande chef behöver för att vägleda organisationer
på digitaliseringsvägen, eller hur du kan förnya
och starta ditt eget företag i framtiden.
Innovationsutmaning i syfte att stärka
stadsplaneringsprocessen
– Under en praktik på Ernst & Young precis innan jag påbörjade min masterutbildning, arbetade jag med ett projekt kring digital transformation och metoder för design. Praktiktiden fick mig
att inse att jag skulle vilja arbeta inom just det
området och genom masterprogrammet har jag
nu fått ta del av mycket ytterligare kunskap, både
teoretisk och praktisk.
– Jag fick också chansen att använda min kreativa förmåga i ’White Innovation Challenge’, en
tävling organiserad av White Arkitekter. Tävlingen ingick som ett delmoment i de båda kurserna Digital Infrastructure och Innovation Strategy. Syftet var att utveckla innovativa koncept
för att stärka stadsplaneringsprocessen med hjälp
av digitala verktyg och därmed bidra till att göra
städer mer hållbara. Det var ett jättebra tillfälle
att tillämpa de teorier vi lärt oss tidigare på kurserna och det var också mycket kreativt och kul!
För mig var detta den bästa delen av masterprogrammet. Efter föreläsningarna och seminarierna
har vi vanligtvis ett projekt med praktiskt arbete
i ett företag och får därmed en mycket bredare
förståelse av arbetet inom området.

Programmet Digital
Leadership är en
blandning av
innovation och
ledarskap inom IT
Maria Weise, förstaårsstudent

Vilka är dina planer efter examen?
– När det är dags för yrkesliv skulle jag helst
vilja börja med ett arbete som konsult och senare
gå vidare som chef kanske. Vi får se hur långt jag
vill gå. Om jag hittar ett intressant jobb i Sverige
och också lyckas hitta någonstans att bo kan jag
absolut tänka mig att stanna här – för jag är inte
säker på att jag vill flytta tillbaka till Tyskland.
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Hur har det varit att plugga år 		
									 2020?

DISTANSUNDERVISNINGENS

Hur upplever du att har det varit att vara student under Covid19-pandemin?
– För oss studenter startade alltihop rätt plötsligt och det blev stor förvirring, särskilt när det gällde de
tentor som skulle genomföras precis samtidigt som universitetet stängde ner.

Tre frågor till Mattias von Feilitzen, pedagogisk utvecklare vid institutionen för tillämpad IT med digital undervisning som ett av sina specialområden. Under coronakrisens inledning hamnade Mattias kunskaper om
distansundervisning snabbt i hetluften.

sköna konst

Intervjuad: Katalin Ferenc från Ungern
Masterstudent, andra året på Applied Data Science

– Jag tycker att vi har kommit långt sedan dess, jag vande mig faktiskt ganska snabbt vid att ha möten
online och arbeta hemifrån. Men två saker har varit lite svårare att anpassa sig till. Den ena var att
flera av mina internationella vänner lämnade landet när studierna gick online. Den andra handlar om
att hålla motivationen uppe nu när vi är för oss själva hela dagen, i synnerhet när vi som studenter är
ansvariga för vårt eget lärande. Det finns ingen chef som har koll på oss och som ligger på och kräver
att vi gör framsteg.

– All utbildning online har förstås inneburit att det har varit svårare
att fokusera, men nu har jag arbetat med mitt exjobb sedan i september, så i höst har det här med onlineundervisning inte varit ett
problem för mig. Men när jag har arbetat som lärarassistent har jag
också fått uppleva hur svårt det kan vara att befinna sig på andra
sidan skärmen och försöka engagera människor som har fullt med
olika sorters distraktion omkring sig i hemmet.

– PIL bjuder också in till webbinarier där lärare
och forskare från hela universitet presenterar råd
och tips om hur de arbetar. Du kan besöka PIL:s
virtuella Zoom-caféer om en fråga uppstår och
lämna mötet så fort du fått svar. Generellt tycker
jag att man ska besöka PIL:s hemsida ofta, allt är
öppet för alla medarbetare vid universitetet.

Foto: Julia Persson

Vad har pandemin inneburit för dig som student?
– Pandemin har definitivt medverkat till att det har blivit färre intressanta spontana diskussioner med
andra studenter och lärare. Det är praktiskt taget omöjligt att lära känna nya människor av en slump
och det är en nackdel inte minst nu när jag befinner mig i mitt sista
studieår. En massa jätteintressanta människor är upptagna med sina
uppgifter och att schemalägga ett möte med dem är mycket mer komplext än att bara stöta på varandra i korridorerna. Det känns som en
missad chans att bygga ett professionellt nätverk.

Negativa aspekter? Positiva aspekter, om du kan se några?
– Jag föredrar att inte tänka på de negativa aspekterna, vi vet alla
vilka de är. Det är som det är nu. Om inte hade varit för covid19 skulle jag till exempel ha varit i
Schweiz för en intervju den här veckan, men nu behövde jag åtminstone inte ta ledigt från arbetet med
mitt exjobb eftersom alltihop istället hölls online. En klart positiv grej för mig är att jag kan ägna mig
åt idrott medan det fortfarande är ljust. Det är mycket enklare för mig att själv styra över mitt schema
och jag kan till exempel åka och klättra när klubben nästan är tom. Jag har också kunnat spendera mer
tid med de få människor jag känner som också har valt att stanna i Göteborg. Och eftersom jag inte
kan åka tillbaka till mitt hemland Ungern – om jag inte vill tillbringa tio dagar i karantän – fick jag i år
chansen att se lite mer av Sverige, främst på vandringar och cykelturer.
Kan du se IT som något som har underlättat livet under denna pandemi?
– Definitivt. Jag tycker att det är fantastiskt egentligen hur lite mitt liv faktiskt har förändrats: Jag kan
prata med min familj hemma på samma sätt som jag brukar göra, som student inom det datavetenskapliga området skulle jag ändå ha suttit framför min dator. Det tog bara ungefär en vecka att vänja sig vid
föreläsningar i Zoom – som jag förresten tycker är ett utmärkt verktyg: intuitivt, det är sällan avbrott,
lätt att dela upp deltagarna i mindre grupper och så vidare. Våra laborationer har varit lite mer knepiga
att få till online, men Slack var en bra plattform för kommunikation redan innan covid19. För att inte
tala om internet mer generellt när det gäller online-shopping och matbeställningar.
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Text: Peter Larsson Foto: Johan Wingborg

Har du några konkreta tips för den som precis kommit igång med distansundervisning?
– Jag tänker på två saker. För det första tycker jag
att man ska fundera på examinationsformerna.
Även om man sedan tidigare har stor erfarenhet
av olika salstentor, så kan distansexaminationer
skilja sig mycket och det är inte självklart att
det funkar att göra samma sak på distans. Det
kan till exempel vara vettigt att dela upp kursens
examinationsmoment i mindre delar, då det ofta
är lättare för studenterna att fullfölja en kurs om
inte all examination samlas i slutet. För det andra
ska man hålla koll på vilka verktyg som finns och
vad som passar bäst för just den här kursen. Det
finns många verktyg och plattformar att välja på,
men också gott om stöd för att lära sig de flesta
funktionerna.
Har du tips på online-kurser eller liknande
för kompetensutveckling på området?
– Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, PIL, ger många webbinarier
både för övergripande distansfrågor, men också
andra tillfällen där man till exempel fokuserar
på examination med Zoom eller arbete i Canvas.

Vilket är det vanligaste misstaget för en
nybliven lärare på distans?
– Att man tar gårdagens campusbaserade undervisning och direktöversätter till distans. Det finns
många studier på detta och de flesta visar att det
inte fungerar särskilt bra. Nu när vi är förbi den
mest akuta fasen med att ställa om till distansundervisning, tycker jag att man istället ska utnyttja
de möjligheter som finns med verktygen och använda dem. Att sitta i Zoom-möte i tre timmar är
inte samma sak som att sitta i en föreläsningssal
framför en lärare i tre timmar.
– Ett annat vanligt misstag är att läraren inte är
närvarande på nätet. Det är viktigt att finnas tillgänglig och att svara på frågor även när undervisningen sker på distans, till exempel via ett Zoomrum där man finns tillgänglig vissa tider varje
dag. Det är också viktigt att rigga möjligheter för
studenterna att umgås och diskutera. Distansundervisning handlar inte bara om att lösa uppgifter
och det är en viktig sak att komma ihåg för att
inte riskera att tappa många studenter.
Vilken är den vanligaste frågan du får när det
gäller distansundervisning just nu?
– Det är många frågor just kring Zoom som
verktyg, men också allt från praktiska frågor om
hur man spelar in en föreläsning, till hur man
gör med grupper och examinerar på distans. En
vanlig fråga är hur man säkerställer att det är rätt
person som gör tentan.
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Dr Nancy Baym:
Vår senaste hedersdoktor
Texter: Catharina Jerkbrant Foto: Kelly Davidson Studio

Nancy Baym, Senior Principal Researcher vid Microsoft Research
i USA, utsågs 2019 till hedersdoktor vid IT-fakulteten. Nancy Baym har
en lång bana bakom sig som pionjär inom internetforskning, där hon är
en av världens mest inflytelserika forskare. Ylva Hård af Segerstad berättar
om hur samarbetet uppstod.
Sedan början av 1990-talet
har Dr Baym ägnat sig åt ett
banbrytande arbete där hon
studerat effekterna av den framväxande tekniken och vad den
innebär för vår kommunikation,
interaktion och vårt vardagsliv
– och även hur internet och mobil kommunikation omformar
identitet och våra personliga
relationer.

– Det var på AoIR i Minneapolis jag först träffade Nancy och
jag har sedan dess fortsatt träffa
henne varje gång jag deltagit i
konferensen. Hon är en klart
lysande stjärna på forskarhimlen och mycket bra att diskutera
forskningsfrågor med. Sedan
2014 har hon dessutom en egen
utmärkelse, The Nancy Baym
Annual Book Award.

Ylva Hård af Segerstad, värd
för nya hedersdoktorn, berättar om sin kontakt med Nancy
Baym:

– Under senaste konferensen
2018 i Montreal pratade vi
om att det vore intressant att
utveckla vårt samarbete och då
kom idén om att försöka få hit
Nancy som hedersdoktor.

– Ända sedan tiden då jag var
nybliven doktorand 1998, har
jag regelbundet åkt på konferensen Association of Internet
Researchers, AoIR, som Nancy
Baym var med och startade för
20 år sedan, säger Ylva Hård af
Segerstad. Nancy har varit en
drivande nyckelperson för konferensen och hon har även varit
organisationens president.
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– Det är en fjäder i hatten för
institutionen för tillämpad IT
att nu kunna knyta en världsledande forskare som Nancy
Baym tätare till vår verksamhet.
Nancy har ett forskningsområde
som många vid vår institution
kan anknyta till och vi ser det
som en stor möjlighet att utveckla ett samarbete och utbyte
forskningsmässigt med henne
och hennes forskningsmiljö.

– Nancys engagemang i våra
aktiviteter på institutionen kommer att bli en tillgång både för
oss forskare och för våra studenter. Hon är en otroligt skarp
och entusiasmerande forskare,
inspirerande att lyssna på och
hedrande att få samarbeta med,
säger Ylva.
Nancy Baym har även tidigare
haft Sverige som arena i och
med sin forskning kring musikers användning av Internet och
sociala medier – både för marknadsföring och för kontakter
med fansen till exempel. Flera
av de musiker Nancy hade med
i sin undersökning var svenskar,
hon tycker rent allmänt mycket om Sverige som land och
är enligt Ylva väldigt hedrad
och glad över utnämningen till
hedersdoktor här.
Nancy Baym promoverades till
hedersdoktor vid Göteborgs
universitet den 18:e oktober
2019.

Kortintervju med Nancy Baym:
Hur skulle du beskriva ditt
forskningsområde?
– Jag brukar beskriva mitt
forskningsområde som hur
människor förstår och använder informationsteknologi och
vilka konsekvenser detta har för
deras sociala liv.
Hur hamnade du inom just det
här forskningsfältet?
– Jag höll på med precis det
som jag håller på med nu
bara för att det var så roligt,
fram till tidigt 90-tal. Det som
hände då var att jag skrev en
forskningsartikel på området
och den mottogs så väl av mitt
forskningsfält, min mor – som
var professor – och av min
handledare, att ämnet kom att
bli mitt forskningsområde. Jag
tror att jag innan det ansåg att
området var alltför roligt och
spännande för att se det som
ett möjligt område att bedriva
forskning på. Min handledare
brukade säga åt mig ”du måste

hitta ditt problem” och när hon
sedan såg forskningsartikeln jag
skrivit utbrast hon ”Det här är
ditt problem!”.
Vad har du för förhoppningar
kring utnämningen till hedersdoktor?
– Att ens få bli utsedd till
hedersdoktor var något jag inte
förväntat mig och jag känner
mig mycket hedrad. Min förhoppning är att jag ska visa mig
värdig den här utnämningen, att
jag ska få lära känna institutionen och att vi ska skapa ett
meningsfullt utbyte. Tanken är
att jag ska återvända hit, men
vi har ännu inte beslutat om
när och hur ofta. Jag har en del
kontakter med Skandinavien
redan, min far är professor i
fysik och han arbetar ibland i
Köpenhamn till exempel. Jag
är glad för varje ursäkt för att
få besöka Skandinavien då och
då. Jag gillar den här delen av
världen.

Vad ser du framför dig när det
gäller din framtida forskning?
– Just nu funderar jag på att
forska kring digitala assistenter,
bots. Jag intresserar mig också
för indikatorer när det gäller
sociala medier – hur människor
förstår och använder dessa indikatorer. Jag är särskilt intresserad av dessa aspekter när det
gäller musikindustrin.
Imorgon ska du promoveras?
– Ja, imorgon är det dags! Jag
har fått åtskilliga instruktioner
och ser fram emot att få vara en
del av det stora evenemanget.
Min far kommer till ceremonin,
liksom min son och min man.
Det här är faktiskt den första
examensceremoni jag bevistar,
eftersom jag har missat alla
mina egna examenshögtider hittills – i high school, på universitetet och även när jag fick min
doktorsexamen. Som hedersdoktor kommer jag äntligen att
vara med på en!
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FAKTA
IT-FAKULTETEN 2020
Intäkter: 211 mnkr
Antal medarbetare: 174 personer

DOKTORSAVHANDLINGAR
2019
Inari Listenmaa, institutionen för data- och informationsteknik:
Measuring the evolution of meta-models, models and design requirements to facilitate architectural
updates in large software systems

Helårsstudenter i grundutbildningen: 1155 hst

Prasanth Kolachina, institutionen för data- och informationsteknik:
Multilingual Abstractions: Abstract Syntax Trees and Universal Dependencies

Dekan: Dick Stenmark

Truong Ho Quang, institutionen för data- och informationsteknik:
Empowering Empirical Research in Software Designs:
Construction and Studies on a Large-Scale Corpus of UML Models

Prodekan: Miroslaw Staron
Vicedekan för forskning och forskarutbildning:
Jan Ljungberg
Prefekt, inst. för tillämpad informationsteknologi:
Jonas Landgren
Prefekt, inst. för data- och informationsteknik:
Charlotte Wiberg
(Institutionen för data- och informationsteknik är integrerad mellan Göteborgs universitet och Chalmers.
I siffrorna ovan redovisas bara den del av verksamheten som tillhör Göteborgs universitet.)

NYA PROFESSORER
Alexandra Weilenmann, informatik (2019)
Riccardo Scandariato, software engineering (2019)
Dick Stenmark, informatik (2020)
Jonas Ivarsson, informatik (2020)

NYA DOCENTER
Jennifer Horkoff blev docent i ämnet i ämnet
Software Engineering. Jennifer höll sin docentföreläsning ”Creative Elicitation, Modeling, and Reasoningfor Early Stage Software Requirements” 25 november
2019 på Campus Lindholmen.
Nataliya Berbyuk Lindström blev docent i ämnet
kommunikation med inriktning mot tillämpad kommunikationsteknologi. Nataliya höll sin docentföreläsning
”Migrant Employment Integration and Digital Technology” 14 maj 2020 på Campus Lindholmen.

HEDERSDOKTOR 2020

För 2020 har professor Moshe Y. Vardi utsetts till ny
hedersdoktor för IT-fakulteten. På grund av covid19
är promoveringen uppskjuten till hösten 2021.
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Beata Jungselius, institutionen för tillämpad informationsteknologi:
Using Social Media
Taline Jadaan, institutionen för tillämpad informationsteknologi:
The Emergence of Digital Institutions
Hannes Göbel, institutionen för tillämpad informationsteknologi:
Designing Digital Resourcing

2020
Lena Dafgård, institutionen för tillämpad informationsteknologi:
Designing for technology-mediated collaboration
Rodi Jolak, institutionen för data- och informationsteknik:
Understanding and Supporting Software Design in Model-Based Software Engineering
Hawa Nyende, institutionen för tillämpad informationsteknologi:
Maternal Healthcare in Low-Resource Settings: Investigations of IT as a Resource
Michael Kizito, institutionen för tillämpad informationsteknologi:
Enacting Ambidextrous – IT Governance in Healthcare
Salome Honest Maro, institutionen för data- och informationsteknik:
Improving software traceability tools and processes
Jan Schroeder, institutionen för data- och informationsteknik:
Understanding, Measuring, and Evaluating Maintainability of Automotive Software
Lisa Molin, institutionen för tillämpad informationsteknologi:
Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet
Herbert Lange, institutionen för data- och informationsteknik:
Learning Language (with) Grammars: From Teaching Latin to Learning Domain-Specific Grammars
Jens Ideland, institutionen för tillämpad informationsteknologi:
Spelet om musiken – unga musiker spelar digitala musikspel
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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 och hållbara lösningar på globala utmaningar, tillsammans
med perspektiv på IT-användningens effekter på individer,
organisationer och samhälle.

