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Hur skulle du beskriva ditt 
forskningsområde?
– Jag brukar beskriva mitt 
forskningsområde som hur 
människor förstår och använ-
der 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 forsk-
ningsartikel på området och den 
mottogs så väl av mitt forsk-
ningsfält, min mor – som var 
professor – och av min hand-
ledare, att det 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 den forskningsartikel jag 
skrivit sa hon ”Det här är ditt 
problem!”.

Vad har du för förhoppningar 
kring utnämningen till heders-
doktor?
– Att ens få bli utsedd till 
hedersdoktor var något jag inte 
förväntat mig och jag känner 
mig mycket hedrad. Min för-
hoppning är att jag ska visa mig 
värdig den här utnämningen, att 
jag ska få lära känna institu-
tionen och att vi ska skapa ett 
meningsfullt utbyte. Tanken 
är att jag ska återvända hit till 
institutionen, 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 Skandi-
navien 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 indi-
katorer. Jag är särskilt intres-
serad 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 hit-
tills – i high school, på univer-
sitetet och även när jag fick min 
doktorsexamen. Som heders-
doktor kommer jag äntligen att 
vara med på en!

 

Dr Nancy Baym:
Vår senaste hedersdoktor
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 internet-
forskning, där hon är en av världens mest inflytelserika forskare. 

Sedan början av 1990-talet 
har Dr Baym ägnat sig åt ett 
banbrytande arbete där hon 
studerat effekterna av den fram-
växande 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.

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

– Ända sedan jag började som 
doktorand 1998 har jag re-
gelbundet åkt på konferensen 
Association of Internet Re-
searchers, 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 även organisa-
tionens president. 

– Sedan 2014 har hon dessutom 
en egen utmärkelse, The Nancy 

Baym Annual Book Award. Det 
var på AoIR i Minneapolis jag 
först träffade Nancy och jag har 
sedan fortsatt träffa henne varje 
gång jag deltagit i konferensen. 
Hon är en klart lysande stjärna 
på forskarhimlen och mycket 
bra att diskutera forskningsfrå-
gor med.

– 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.

– Det är en fjäder i hatten för 
oss på institutionen för till-
lämpad IT att nu kunna knyta 
en världsledande forskare som 
Nancy Baym tätare till vår verk-
samhet. Nancy har ett forsk-
ningsområde som många vid 
vår institution kan anknyta till 
och vi ser det som en stor möj-
lighet att utveckla ett samarbete 
och utbyte forskningsmässigt 
med henne och hennes forsk-
ningsmiljö. 

– Nancys engagemang i våra 
aktiviteter på institutionen kom-
mer att bli en tillgång både för 
oss forskare och för våra stu-
denter. 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 musi-
kers användning av Internet och 
sociala medier – både för mark-
nadsföring och för kontakter 
med fansen till exempel. Flera 
av de musiker Nancy hade med 
i sin undersökning var svenskar, 
hon tycker rent allmänt myck-
et 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.
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