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DDLS WABI 
Background: The Wallenberg Advanced Bioinformatics Infrastructure (WABI) at SciLifeLab was 
created in 2013 to provide bioinformatics support to excellent research projects. WABI has been 
funded by KAW through 3 grants to Gunnar von Heijne (SU) for the period 2012-2025, with 
additional funding from SciLifeLab and minor co-funding by the host universities. WABI and other 
stakeholders joined forces in 2016 to form a single unified national Bioinformatics infrastructure 
platform at SciLifeLab (NBIS, www.nbis.se), also forming the Swedish node of Elixir (https://elixir-
europe.org/). In the DDLS initiative, funding to expand and prolong the WABI activities is included 
with a total of 235 MSEK for the time period 2022-2032.  


Summary 2013-2021: WABI is an internationally unique support model with a strong reputation 
and high user satisfaction. Resources are used in an open and transparent manner, with supported 
projects selected by external peer-review in three annual calls open to all research groups in 
Sweden. The WABI team (currently ~20 full-time staff members at 6 sites) count as one of the 
strongest units for analysis of large-scale omics data in Sweden, supporting research projects 
across all four DDLS research areas, with 178 research projects (156 unique PIs) supported so far. 
The scientific level of the project proposals have consistently been deemed very high by the 
evaluation committee. The supported projects are typically large, running for 2-3 years in the 
analysis phase, and WABI staff have yet contributed to ~130 publications 
(https://publications.scilifelab.se/label/Bioinformatics%20Long-term%20Support%20WABI). 
WABI staff contribute additional value through engagement in NBIS/SciLifeLab consultations, 
training, PhD mentor programs, and open source code development.   


DDLS WABI: DDLS opens great opportunities to further develop WABI as a central competence 
center and a key component of the DDLS initiative, including strengthening of e.g. in AI and machine 
learning, cryo-EM and structure biology, and single-cell/spatial omics . To align the WABI activities 
with the rest of the DDLS program, we suggest a small working group is formed, preparing 
decisions  to be taken by the NBIS management group, the DDLS steering group, and the SciLifeLab 
board (depending on delegation). The working group will identify key competence areas, 
continuously develop the working model, and align the WABI activities with the DDLS databases, 
the fellows program, and the postgraduate training activities, as well as the WASP program. We 
propose WABI to remain a distributed infrastructure fully integrated in the current WABI 
framework and the NBIS/SciLifeLab platform, including 


● a stringent project peer-review process 
● capacity to support all four DDLS thematic areas and the emerging SciLifeLab capabilities 
● broaden the current scope to include structure biology competence, in close collaboration 


with the SciLifeLab cryo-EM units and the Integrated Structural Biology platform, following 
the exciting development both in lab methodologies and in computational structure 
predictions (AlphaFold2) 


● continue and strengthen our role as a distributed infrastructure well aligned with the 
emerging SciLifeLab local nodes 



http://www.nbis.se/

https://publications.scilifelab.se/label/Bioinformatics%20Long-term%20Support%20WABI
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WASP och Grundutbildning  
Bakgrund 
I brev daterat 2021-04-22 har KAWs ledning meddelat att man önskar få en översikt över 
insatser som görs inom grundutbildning för att ta till vara på resultaten av de stora 
satsningar som görs av stiftelsen inom forskning och rekrytering.  
 


”Stiftelsen vill därför ha en redovisning över vilka åtgärder 
inom WASP-universiteten vidtagit för att implementera 
WASP’s nya kompetenser i grundutbildningen samt vilken 
ambition universiteten har för att öka 
utbildningsvolymerna inom dessa områden” 
 


Styrelsen för WASP har vid styrelsemöte 2021-04-22 beslutat inkomma med en för alla 
WASP-universitet gemensam översikt.  


Sammanfattning 
Bifogat till detta dokument finns underlag inhämtade från i WASP deltagande lärosäten. I 
underlagen redogörs för övergripande strategier för utbildning inom WASPs områden samt i 
ett separat appendix ges detaljer kring engagemang i grundutbildningen för enskilda 
forskare anslutna till WASP. Vidare redogörs för relevanta existerande och planerade 
utbildningsprogram. Från den inhämtade dokumentationen framgår att WASP har haft två 
övergripande och systempåverkade effekter i grundutbildningen. 
 


• Genom massiv ökningen av tillgänglig akademisk personal med spetskompetentes 
inom WASPs kärnområden har existerande utbildningsprogram snabbt kunnat 
kompletteras och utökas med högkvalitativa kurser och handledning inom WASPs 
områden.  


• WASPs områden är högt prioriterade av lärosätena och nya utbildningsprogram har 
startats och några är under planering. Dessa satsningar, inom ett högt 
konkurrensutsatt område, möjliggörs av den kompetens som byggts upp genom 
WASPs satsningar.  
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De huvudsakliga mekanismer som bidrar till dessa effekter är: 
 


• WASPs rekryterade forskare har med få undantag omfattande 
grundutbildningsuppdrag.  


• WASP forskare innehar nyckelpositioner inom grundutbildningen. 


• WASPs doktorander deltar i grundutbildningen på samma nivå som doktorander 
med annan finansiering och i enlighet med värduniversitetets policy.  


• Lärosäten har startat och planerar att starta ett flertal mastersprogram inom WASPs 
områden. 


• Ett stort antal examensarbeten handleds inom WASPs områden med nära 
anknytning till WASPs forskargrupper. 


 
Det råder ingen tvekan om att den pågående, oerhört snabba, utvecklingen och 
tillämpningen av AI, Autonoma System och Mjukvara återspeglas i samhällets ökande behov 
av kompetens och därmed utbildningar inom dessa områden. Lärosätenas långsiktiga 
planering för profilering och utökning av utbildningar harmonierar väl med WASPs 
intresseområden och allteftersom WASP fortsätter att rekrytera och driva projekt kommer 
de effekter som påvisats ovan att ytterligare förstärkas. Det framgår av dokumentationen 
att WASP genom sina satsningar har bidragit till att lärosäten kunnat agera snabbt och på 
kort tid svarat upp mot dessa behov.  
 
Planer för utökning av utbildningsvolymen drivs genom den långsiktiga förändringen av 
existerande utbildningsprogram som alltmer ges en tydligare profil mot WASPs områden. 
Exempel på detta är inkluderande av kurser inom AI/ML i ett stort antal program. På kort 
tidskala har också ett antal mastersprogram bidragit till utökning av den totala volymen av 
utbildningsplatser. Det noteras även att framtagandet av helt nya grundutbildningsprogram 
är en lång process och sker lokalt i ljuset av lärosätenas tillgängliga utbildningsplatser och 
övergripande prioritering över alla ämnesområden.    
 
Slutsatsen av analysen är att: 
 


WASP spelar en katalyserande och möjliggörande roll för 
nuvarande och framtida grundutbildning inom IT-området i 
Sverige 
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KTH 
 


Övergripande strategi för utvecklingen av grundutbildning inom WASPs områden 
WASP´s KTH forskare är framför allt verksamma vid institutionen för Intelligenta System och 
institutionen för Datalogi vid Skolan for Elektroteknik och Datavetenskap, samt vid 
institutionen för Matematik vid Skolan för Teknikvetenskap. Strategiskt utvecklingsarbete 
inom grundutbildning sker kontinuerligt i samband med skolornas arbete med 
utvecklingsplaner och i samråd med dessa institutioner.  Mer än femtio KTH lärare är aktiva 
inom WASP, och många av dessa har ledningsuppdrag inom grundutbildning. En lista över 
alla WASP KTH doktorander samt deras handledare finns på 
https://www.wasp.kth.se/ . 
 
Institutionen för Intelligenta System bildades 2018 genom en sammanslagning av 
avdelningarna för Mikro- och nanosystem (MST), Reglerteknik (DCS), Teknisk 
informationsvetenskap (ISE) från f.d. Skolan för System och Elektroteknik med 
avdelningarna för Robotik, perception och lärande (RPL) och Tal, musik och hörsel (TMH) 
från f.d. Skolan för Kommunikation och Datateknik. WASP var ett bidragande skäl att bilda 
denna institution, som är ansvarig för en stor del av KTHs utbildning inom AI och autonoma 
system.  Två rekryterande biträdande lektorer i WASP AS och AI/MLX är verksamma vid 
denna institution. 
 
Institutionen för Datavetenskap bildades samtidigt genom att slå samman avdelningar från 
Kista och KTH Campus. Här finns också många WASP lärare och fyra rekryterade professorer, 
framför allt inom Data Science (Wallenberg AI Chairs) och Software. 
 
Avdelningen för Matematik för Data och AI har skapats vid institutionen for Matematik, och 
är direkt kopplad till forskare inom WASP AI/Matematik. Här är fyra rekryterade WASP 
biträdande lektorer verksamma. 
 


WASP forskares engagemang i grundutbildningen  
WASP´s KTH forskare undervisar normalt 20-30% av sin tjänst, och WASP doktoranderna 
undervisar normalt 10 procent av sin tjänst. Detta innebär att WASP forskare gör en mycket 
stor insats för grundutbildning inom KTH. En stor del av KTHs teknologer har möjlighet att ta 
kurser inom AI och maskininlärning. Ett exempel på en helt ny WASP kopplad kurs med över 
200 deltagare är EL2805 Reinforcement Learning. 
 
  



https://www.wasp.kth.se/
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WASP doktoranders deltagande i grundutbildningen 
WASP KTH universitetsdoktorander undervisar normalt 10 procent av sin tjänst. De är 
övningsassistenter och handleder examensarbeten. 
 


Utbildningsprogram inom WASP’s område vid KTH 
För WASP KTH lärare så kopplas undervisningen främst till civilingenjörsprogrammen i 
Teknisk Matematik, Elektroteknik, Teknisk Fysik och Datateknik, samt masterprogrammen i 
Systemteknik och Robotik, Maskininlärning, Datalogi, Matematik och Tillämpad Matematik 
och Beräkningsmatematik.  KTH startade civilingenjörsprogrammet i Teknisk Matematik 
2020, och WASP området är centralt i utbildningen redan från första året. Här har Hedvig 
Kjellström (professor, RPL) haft en ledande roll vid utvecklingsarbetet. 
 
KTH har varit tidig med att starta masterprogram med stark koppling till WASP. Dessa är 
bland KTHs mest populära utbildningsprogram och har ett mycket stort söktryck.  Våra 
avancerade kurser utvecklas normalt från motsvarande doktorandkurser, där KTH har ett 
mycket stort utbud. WASP medel har möjliggjort att denna lärarkompetens också kommer 
till nytta på nationell nivå genom WASP Graduate School. 
 
Utmaningen är inte nya studieplatser utan lärarbemanning. Här har stödet från KAW varit 
mycket viktigt. 
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Umeå universitet 
 


Övergripande strategi för utvecklingen av grundutbildning inom WASPs områden 
Vid Umeå universitet (UMU) har AI identifierats som strategiskt viktigt, bland annat har ett 
fakultetsövergripande strategisk AI-råd bildats. Universitetsstyrelsen har avsatt 100 mnkr 
över en 10-årsperiod för att stärka AI-området, inte minst inom forskning. UMUs strategi för 
utvecklingen av grundutbildning inom WASPs områden har varit och är att öka utbudet av 
kurser, program och inriktningar på program inom eller med inslag av WASPs områden. Här 
är de ny WASP-rekryteringarna en värdefull resurs.  
 
Vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (Teknat) har bland annat ett nytt 
masterprogram i artificiell intelligens utvecklats som startade hösten 2020. De nya 
masterprogrammen inom matematik och matematisk statistik rymmer också kurser inom 
WASPs områden. Flera av Teknats befintliga civilingenjörsprogram och masterprogram har 
fått, och planeras få, ett större utbud av kurser inom WASPs områden, via nyutvecklade 
kurser men även via befintliga kurser som utvecklat inslag av sådana moment. Överlag har 
även antalet utbildningsplatser på dessa program ökat de senaste åren. Det finns också 
idéer kring helt nya program inom WASPs områden som, för att kunna förverkligas, behöver 
utvecklas, utredas, förankras och prioriteras. Mer information kring existerande och 
planerade aktiviteter, som framför allt sker vid Teknat, återfinns i slutet av dokumentet. 


 


WASP-forskares engagemang i grundutbildningen  
Vid Umeå universitet (UMU) har WASP-forskare rekryterats företrädesvis till Institutionen 
för datavetenskap (DV) och Institutionen för matematik och matematisk statistik (MMS). 
WASP-doktorander återfinns även vid andra institutioner. För samtliga WASP-professurer 
har de första årens arbete fokuserats på att bygga upp den egna forskningsmiljön, dvs 
anställa doktorander, postdocs och andra medarbetare som kan bygga upp en 
forskningsgrupp som engagerar. Flera av professorerna har förslag på nya kurser eller rent 
av hela utbildningsprogram. Dessa förslag befinner sig i beredningsstadiet.  


 
WASP-doktoranders deltagande i grundutbildningen 
Totalt har DV just nu 21 WASP-anknutna doktorander. De allra flesta anställdes sent 2019 


eller under 2020. Under första året som doktorand uppmuntras man att läsa en 


grundläggande kurs inom universitetspedagogik och sedan kan man arbeta som lärare 


tillsammans med en erfaren kursansvarig. Därför har WASP-doktoranderna inte hunnit delta 


i grundutbildningen i någon större omfattning. Inte sällan arbetar en doktorand först som 


handledare och bedömer mindre inlämningsuppgifter för att i slutet av doktorandstudierna 


få hålla egna föreläsningar eller ansvara för större delar av en kurs. Exempel på andra 


arbetsuppgifter är när de tillsammans med en kursansvarig tillsammans utvecklar en kurs 


från grunden och genomför den tillsammans.  


 
Exempel på detta från datavetenskap är doktoranden Timotheus Kampik (som handleds av 


Helena Lindgren) som arbetat två år som handledare på kurser inom artificiell intelligens.  
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Amber Zelvelder (som handleds av Kary Främling) har utvecklat och givit delar av en kurs 


tillsammans med sin handledare. 


 
Totalt har MMS just nu 4 WASP-anknutna doktorander. Doktorand Jonatan Vallin gör 20% 
av sin tjänst inom grundutbildningen. Han har under sina snart tre år vid MMS medverkat 
som lektionslärare och handledare på olika matematikkurser på grundnivå (exempelvis 
analys för ingenjörer, logik och formella metoder, differentialekvationer för teknologer). 
Jonatan har även deltagit i arrangemang riktade mot ungdomsskolan, såsom Teknikåttan 
och han sitter med i den grupp som utreder ny profil i beräkningsmatematik/AI på 
civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, se nedan. 
 
De övriga tre doktoranderna är inte svensktalande och är därmed inte möjliga att använda i 
kurser på grundläggande nivå där det finns behov av lektionslärare. För kurser på högre nivå 
finns sällan behov av lektionslärare och därmed har de så här långt inte engagerats i 
grundutbildningen. Detta kan komma att ändras när de planerade nya kurserna inom 
matematik/AI-området startar, se nedan. 
 


Utbildningsprogram inom WASPs område vid Umeå universitet 
 


Masterprogrammet i artificiell intelligens 
Ett program framtaget i samarbete mellan DV och MMS. Grunden till arbetet kom i 
samband med en satsning från regeringen, “AI Competence for Sweden”, och i arbetet med 
att utveckla mastersprogrammet och dess kurser deltog (och deltar) flera WASP-anknutna 
anställda. Programmet utvecklades under 2019 och den första kohorten startade 
höstterminen 2020. 
 
I utvecklingsgruppen deltog Juan Carlos Nieves Sanchez,  Kary Främling och Ola Ringdahl 


från DV och Jun Yu och Peter Anton från MMS. Inriktningarna som utformades kallas 


“Resonerande och beslutsfattande”, “Maskininlärning”, “Människa-AI interaktion”, 


“Intelligent robotik” och “Data science”. Som synes knyter samtliga områden väl an till de 


forskningsområden som leds av våra WASP-medarbetare. Det finns WASP-anknuten 


personal inblandad i en majoritet av alla kurser som ges på programmet.  


 


DV ser att under de närmsta åren kommer flera kurser inom området omarbetas eller 


nyutvecklas för att ytterligare kunna dra nytta av den kompetens dessa lärare besitter. 


Under 2021 startade tre nyutvecklade kurser på programmet: Bearbetning och visualisering 


av data, Språkteknologi och Individuellt projekt i Artificiell Intelligens. Kommande år finns 


planer på utveckling av kurser i fördjupad maskininlärning och resonerande. 


 


Kurser vid DV inom WASPs områden som läses av studenter från olika utbildningsprogram 
De WASP-forskare som är engagerade i DVs grundutbildning undervisar främst på kurser 
som kan delas i tre större grupper (se nedan). Samtliga kurser förutom 
examensarbeteskurserna är även öppna för fristående studenter och utbytesstudenter 
utöver de program som har dem som en del av sin utbildningsplan. Speciellt de två kurserna 
”Artificiell intelligens – grunderna” och ”Artificiell intelligens – metoder och tillämpningar” 
har ett mycket högt antal fristående studenter (och totalt sett ca 210 respektive 110 
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studenter). Även kursen i maskininlärning får många fristående studenter utöver 
programmen. De fristående studenterna kommer mestadels från andra program på 
fakulteten som inte har kurserna i sina utbildningsplaner som exempelvis 
civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik men också från andra lärosäten. 
 
Normalt är det följande program som läser kurserna inom de WASP-relaterade områdena: 


• Artificiell intelligens (inklusive intelligenta system och maskininlärning): Den inledande 
kursen i området ingår som baskurs på Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, 
mastersprogrammen i Artificiell intelligens och Robotik och reglerteknik samt 
Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design. Kursen är valbar kurs inom 
Kandidatprogrammet i datavetenskap, Mastersprogrammet i datavetenskap samt 
Civilingenjörsprogrammen i Teknisk datavetenskap, Industriell ekonomi och Bioteknik.  
 
De mer fördjupande kurserna inom området läses främst av studenter på 
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap och Mastersprogrammen i Artificiell 
intelligens, Robotik och reglerteknik samt Datavetenskap. Några studenter från 
Mastersprogrammet i Kognitionsvetenskap och civilingenjörsprogrammen i Industriell 
ekonomi och Bioteknik väljer också att fördjupa sig mer i området. 
 


• Distribuerade system och datormoln: Kurserna inom detta område läses främst av 
studenter på Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap och 
Mastersprogrammet i datavetenskap. Utbytesstudenter väljer ofta dessa kurser också. 
 


• Examensarbeten: Vi har separata examensarbetskurser för de olika 
programmen/examina som vi arbetar på. Många studenter väljer att göra sina 
examensarbeten ute på företag, speciellt civilingenjörsstudenterna på Teknisk 
datavetenskap och Interaktion och design. Studenterna på mastersprogrammen i 
datavetenskap, artificiell intelligens och robotik och reglerteknik gör också arbeten på 
företag men även interna arbeten som då sker direkt i samarbete med 
forskargrupperna. Vi tillhandahåller också handledare till examensarbetskurserna för 
kandidat- och mastersprogrammen i Kognitionsvetenskap. En stor andel av både de 
interna och externa examensarbetena sker inom områdena artificiell intelligens och 
maskininlärning. Även avancerade distribuerade system är intressant för främst Teknisk 
datavetenskap och mastern i datavetenskap. 


 


Annan utveckling/utnyttjande av WASP-kompetens vid DV 
Kurserna som nyutvecklas för mastersprogrammet i artificiell intelligens vid DV kan i många 
fall också läsas av studenter från något av de andra programmen med datavetenskaplig 
tyngdpunkt. Dessa är Mastersprogrammet i datavetenskap, Mastersprogrammet i robotik 
och reglerteknik (datavetenskaplig inriktning), Civilingenjörsprogrammet i teknisk 
datavetenskap och Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design.  Kurser inom 
inriktningen Data Science (som ger en examen inom matematisk statistik istället för 
datavetenskap) läses ofta av studenter på Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi. 
 


Nu när forskargrupperna vid DV börjat etablera sig så har flera forskare börjat föreslå nya 


kurser och/eller utveckling av befintliga kurser för att bättre väva samman deras forskning 


med grundutbildningen. Exempel på framtida utveckling är nya kurser och inriktningar inom 
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programvaruutveckling och datorsäkerhet, speciellt kopplat till distribuerade system. Andra 


exempel är kurser inom social simulering, etisk och ansvarsfull AI samt dataskydd. 


 


Om kurserna utvecklas på avancerad nivå så kommer de främst läsas av studenter på 


civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap och mastersprogrammen i 


datavetenskap, artificiell intelligens och robotik och reglerteknik eftersom de kräver ett 


datavetenskapligt djup som man inte hinner nå på andra program. DV överväger också att 


utveckla fler kurser på grundläggande nivå och då skulle i praktiken samtliga studenter vid 


fakulteten samt studenter i Informatik och Kognitionsvetenskap kunna läsa dem. 


Möjligheterna till ett nytt civilingenjörsprogram i Intelligenta system vid fakulteten är under 


utredning, där några av kurserna skulle passa in. Det finns också idéer kring helt nya 


program i exempelvis programvaruutveckling och datorsäkerhet men de planerna ligger 


längre fram i tiden.  


 


Med rådande regelverk är utveckling av kurser och speciellt nya program tyvärr en 


segdragen process som bygger på stegvis förankring inom institution, program och fakultet. 


Därför blir de mer långsiktiga effekterna av satsningen på WASP synliga först om 2-3 år.  


 


Masterprogrammen i matematik, matematisk statistik och artificiell intelligens 
MMS har en ambition att utöka kursutbudet inom AI för de tre nya masterprogrammen i 
matematik, matematisk statistik och artificiell intelligens som startade hösten 2020, speciellt 
vad gäller matematik för AI. Under vårterminen 2021 har MMS tillsatt en arbetsgrupp för 
att föreslå och utveckla nya kurser inom detta område. Gruppen (i vilken Armin Eftekhari 
ingår) har lämnat en delrapport, där man föreslår fem nya eller omarbetade befintliga 
kurser för studenter med goda förkunskaper i matematik och matematisk statistik: 
Introduction to machine learning, Deep learning, Big data, Game based modeling and 
strategic planning och Learning theory. 
 


Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 
Under vårterminen 2021 har en arbetsgrupp vid MMS (där Karl Larsson, Armin Eftekhari och 


Jonatan Vallin ingår) tillsatts för att utreda hur det på bästa sätt kan inrättas en ny profil på 


programmet. Denna är tänkt att ta avstamp i den kompetens inom AI och 


beräkningsmatematik som finns vid institutionen och ska komplettera de befintliga 


profilerna i risk management, logistik och optimering samt data science. 


 


Kursutveckling inom ramen för AI Competence for Sweden 
Inom ramen för AI Competence for Sweden har ett flertal kurser vid olika institutioner 


utvecklat inslag av AI i befintliga grundutbildningskurser, och även kurser och workshops 


getts för yrkesverksamma och studenter, se bilaga 2 (sid 19-25) i filen UMU AI Competence 


for Sweden UMU Rapport 2018-2019.pdf, som redovisar sådana aktiviteter för Umeå 


universitet inom AI Competence for Sweden 2018-2019.  
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Linköpings Universitet 
 


Övergripande strategi för utvecklingen av grundutbildning inom WASPs områden 
Områdena autonoma system, AI och mjukvaruteknik har varit centrala teman inom de 
tekniska utbildningarna vid Linköpings universitet ända sedan starten för ca 50 år sedan. 
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik och elektroteknik (Y), som startade 1969 har alltid 
haft ett starkt fokus på tekniska system med varierande grad av autonomi och 
Civilingenjörsprogrammet i Datateknik (D), som startade 1975, har allt sedan starten haft 
starkt fokus på programvaruteknik och innehöll redan från början betydande inslag av AI. På 
1990-talet tillkom civilingenjörsprogrammen i Informationsteknik (IT) och Medieteknik (MT). 
Det senaste tydliga tillskottet till området är civilingenjörsprogrammet i Mjukvaruteknik (U) 
som startade 2013. På dessa fem program som direkt kopplar till WASP:s fokusområden tas 
det årligen in cirka 400 nybörjarstudenter vilket utgör 20 procent av det årliga intaget av 
studenter till Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och 40 procent av studenterna 
till civilingenjörsutbildning. En stor andel av studenter på dessa program kan framför allt i de 
avslutande tvååriga masterprofilerna specialisera sig inom WASP:s områden (se nedan).  
 
Eftersom det redan innan WASP startade funnits en betydande utbildningskapacitet har 
fokus sedan WASP:s tillkomst främst varit att säkerställa att innehållet i programmen är 
aktuella och relevanta. Hellre än att utöka antalet studieplatser har fokus under senare år 
legat på att öka genomströmningen i utbildningarna. Sedan 2015 har det emellertid 
tillkommit ett masterprogram i Statistik och maskininlärning och civilingenjörsprogrammet i 
Mjukvaruteknik som vid starten hade ett årligt intag på 30-40 studenter dubblades 2017. 
 
Helt nya utbildningsinitiativ har framför allt tillkommit inom det fristående kursutbudet. Det 
rör sig framför allt om AI-kurser som riktar sig huvudsakligen till yrkesverksamma och 
allmänheten. LiU har sedan ett par år varit svensk huvudman för kursen Grunderna i AI 
(Elements of AI) med ursprung i Finland. Den svenska kursen har haft omkring 40 000 
deltagare varav cirka 6 000 slutfört kursen. Cirka 3 000 av dessa har också ansökt om och 
fått högskolepoäng för kursen. Kursen kompletteras 2021 med tre nya flexibla, digitala 
kurser inom AI-området: En fortsättningskurs till grundkursen i AI (Grunderna i AI del 2: Att 
utveckla AI), samt kurser i AI och naturligt språk och en Grundkurs i maskininlärning som 
samtliga erbjuds digitalt och i asynkron form. 
 


WASP forskares engagemang i grundutbildningen 
Ingen av LiU:s fyra rekryteringarna har något betydande engagemang i grundutbildningen. 
En är gästprofessor och ska inte undervisa alls och två är nyligen anställda biträdande 
universitetslektorer som kommer att ha undervisning i sin anställning men har ännu inte 
haft någon reell möjlighet att komma in i undervisningen; både på grund av ledtiderna inom 
utbildningsplaneringen och genom att fokus inom utbildningen under coronapandemin har 
varit att hålla igång befintlig utbildning. 
 
Därutöver görs utbildningsinsatser av juniora forskare och i viss mån även postdoktorer och 
doktorander inom WASP.  Även examination av examensarbeten och andra insatser som var 
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för sig kan vara mindre omfattande men som sammantaget kan utgöra större insatser på 
individnivå faller inom ramen för WASP forskares tjänstgöringar. 
 


WASP doktoranders deltagande i grundutbildningen 
Doktorander som studerar på heltid måste ägna minst 80 procent av sin tid åt egen 
forskning och forskarutbildning. Normalfallet är att doktorander ägnar övrig tid, upp till 20 
procent av tiden, åt undervisning oftast som lektionsassistent eller labbassistent. Bland 
arbetsuppgifterna kan ingå mer avancerade uppgifter såsom utvecklingsarbete och 
examination av vissa moment men endast undantagsvis självständigt kursansvar. 
Industridoktorander deltar mer sällan i undervisningen. 
 


De viktigaste utbildningsprogrammen inom WASPs område vid LiU 
Kurser inom AI, mjukvara och system med varierande grad av autonomi finns i nästan 
samtliga ingenjörsprogram vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet. Eftersom 
valbarheten är stor kan många teknologer välja att läsa WASP-relaterade kurser inom ramen 
för sina utbildningar. De mest framträdande programmen inom WASP:s domän är följande 
femåriga civilingenjörsprogram: 
  


Program: Civilingenjörsprogrammet i Datateknik (D-programmet) 
Årligt intag: Ca 100 studenter 
Exempel masterprofiler: AI och maskininlärning / Autonoma system / International 


Software Engineering / Programmering och algoritmer / Signal- och bildbehandling / 
Spelprogrammering / Storskalig mjukvaruutveckling / Säkra system 


 


Program: Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik och elektroteknik (Y-programmet) 
Årligt intag: Ca 100 studenter 
Exempel masterprofiler: Datadriven analys och maskinintelligens / Signal- och 


bildbehandling / Styr- och informationssystem / Mekatronik 
 


Program: Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi (IT-programmet) 
Årligt intag: Ca 40 studenter 
Exempel masterprofiler: Se Datateknik 
  


Program: Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik (MT-programmet) 
Årligt intag: Ca 75 studenter 
Exempel masterinriktningar: Visualisering, datorgrafik och spelprogrammering 
 


Program: Civilingenjörsprogrammet i Mjukvaruteknik (U-programmet) 
Årligt intag: Ca 75 studenter 
Exempel masterprofiler: AI och maskininlärning / International Software Engineering / 


Programmering och algoritmer / Spelprogrammering / Storskalig mjukvaruutveckling / 
Säkra system 


 
  



https://liu.se/utbildning/program/6cddd

https://liu.se/utbildning/program/6cyyy

https://liu.se/utbildning/program/6cite

https://liu.se/utbildning/program/6cmen

https://liu.se/utbildning/program/6cmju
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Lunds Universitet 
 


Övergripande strategi för utvecklingen av grundutbildning inom WASPs områden 
Att samhällets digitalisering kommer att få långtgående konsekvenser för både utbildning 
och forskning vid Lunds universitet är en självklarhet. Lärosätet har därför de senaste åren 
tagit tydliga steg för att klara att hantera denna utveckling på ett klokt sätt. Som exempel 
kan nämnas att Lunds universitet det sedan årsskiftet 2020/2021 en särskild vicerektor för 
digitalisering (Viktor Öwall) och att LTH sedan 2020 har ett digitaliseringsråd med uppgift att 
stötta fakultetsledningens olika organ. 
 
Vid LTH arbetar samtliga utbildningsprogram idag aktivt med att öka de blivande 
ingenjörernas digitala kompetens på en mängd olika nivåer. Det handlar om allt ifrån 
konkret användning av relevanta verktyg till att ha förmågan att designa tekniska lösningar 
utifrån etiskt medvetna val. Lite förenklat kan man säga att WASP passar mycket bra in i 
detta och kom i helt rätt tid. WASP har både möjliggjort och underlättat en stor mängd 
utbildningsinsatser som beskrivs väl nedan.  
 
Vid Lunds universitet är forskargrupper från fyra institutioner med i WASP: Datavetenskap, 
Elektro- och Informationsteknik, Reglerteknik och Matematikcentrum. Matematikcentrum 
är en gemensam institution som tillhör både teknisk fakultet (LTH) och naturvetenskapliga 
fakultet (NF). 
 
Samtliga av dessa institutioner är mycket undervisningstunga, inte minst Matematik-
centrum. En generell strävan är att kursernas innehåll och utformning ska följa 
teknikutvecklingen i samhället och inom forskningen. För grundkurser, som ofta är mer 
statiska i sin natur, försöker man uppdatera exempel och beskrivningar i kurserna så att 
dessa följer med den senaste utvecklingen. Det gäller alla delar av en kurs, från före-
läsningar till laborativa element. De avancerade kurserna är ofta mer dynamiska, både vad 
gäller kursutbud och dess innehåll. Dessa är ofta närmre kopplade till såväl forskningen på 
institutionen som den utanför.  
 
Det är därför viktigt för att lärarkollegiet som helhet är inblandade i både den pågående 
undervisningen och dels i framkanten av forskningen. Inom WASP har forskningen och 
kunskapen drivits framåt inom AI, autonoma system och programvarusystem vilket betyder 
att vi kan berika undervisningen härifrån. Båda delarna är viktiga inom ett flertal kurser och 
examensarbeten, t.ex.  ett flertal kurser inom Datasäkerhet och Kryptologi på EIT. Likaså har 
moment av artificiell intelligens och maskininlärning i introducerats i nya eller existerande 
kurser. Exempel på nya kurser är Maskininlärning på Matematikcentrum och Artificiell 
Intelligens på Datavetenskap.  
 
Datavetenskap har utökat undervisningen inom både AI/ML och agil systemutveckling med 
stöd av WASP. Detta gäller både nya kurser och uppdatering av äldre kurser. Detta betyder 
att de kunnat öka utbildningen om detta, inte bara inom de typiska datateknik-
programmen, utan även inom andra utbildningsprogram på LTH. Strategin är även att väva 
in element av AI/ML som delar i fler kurser och då inte minst i examensarbete eftersom 
examensarbeten ger möjlighet till tillämpning av i AI/ML i olika områden. 
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De fyra institutionerna är även starkt involverade i utvecklingen av existerande och nya 
utbildningsprogram. EIT är mycket delaktiga i den pågående omformningen av Informations- 
och kommunikationsprogrammet på LTH, som kommer att kretsa runt begreppet 
Digitalisering. De är även kursansvariga för den nyutvecklade kursen Digitalisering - 
realisering och systemdesign med användarperspektiv. Detta är projektkurs utformad till-
sammans med institutionerna för Datavetenskap och Designvetenskaper som är starkt 
kopplad till begreppet Digitalisering på systemnivå. De har också en ny kurs inom hårdvaru-
utveckling, Minnesteknologi för maskininlärning, som behandlar icke-volatila minnen, vilket 
har en tillämpning inom maskininlärning.  
 
Matematikcentrum och reglerteknik har tillsammans startat en ny internationell 
Masterutbildning i maskininlärning, system och reglerteknik. Såväl obligatoriska som valfria 
kurser i det tvååriga programmet har ett innehåll som i hög grad speglar forsknings-
inriktningarna i WASP. På reglerteknik har ett omfattande kursutvecklingsarbete bedrivits 
under åren 2019–2022, där flera av de nya kurserna får inslag av maskininlärning. De 
avancerade kurserna erbjuds både till det nya masterprogrammet och till civilingenjörs-
programmen vid LTH. Nya kurser vid institutionen för reglerteknik är Introduktion till 
maskininlärning, system och reglering, Optimering för maskininlärning, Modellering och 
inlärning från data, Inlärningsbaserad reglering och Projekt i system, reglering och 
maskininlärning.  
 
Vid LTH startar även Masterutbildning i virtuell verklighet och förstärkt verklighet hösten 
2021 samt Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling hösten 2022. Det 
första nyttjar direkt miljön inom WASP och det andra mer indirekt men bägge visar vilken 
påtaglig och bred effekt digitaliseringen, och då AI och VR i synnerhet, har på LTH:s 
programutbud.  
 


WASP-forskares engagemang i grundutbildningen  
Som framgår av listan i bilagan över engagerade forskare deltar WASPs rekryterade forskare 
i grundutbildning. En stor andel av forskare anslutna till WASP ger kurser och innehar 
nyckelpositioner i grundutbildningsorganisationen vid Lunds Universitet.  
 


WASP doktoranders deltagande i grundutbildningen 
På samtliga institutioner är policyn att samtliga universitetsdoktorander deltar i 
undervisning i både grundläggande och avancerade kurser. Dessutom engageras ofta de 
som tagit Lic-examen (eller motsvarande) som handledare i examensarbeten.   


 


Utbildningsprogram inom WASPs område vid Lunds universitet 


 


Civilingenjörsprogram 
I Lund är civilingenjörsprogrammen femåriga. Under de två sista åren läses en specialisering 
som i praktiken motsvarar en MSc. 


Datateknik (D) 
Kort beskrivning: D-programmet är en bred utbildning som präglas av en helhetssyn på 
datatekniken som innefattar människan som utvecklare och användare. 
Status: D-programmet tar för närvarande in ca 140 studenter per år och söktrycket är högt.  
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Utveckling: I takt med att kompetensen inom maskinintelligens ökar, främst tack vare 
WASP, så kan LTH utveckla kurser inom detta område. 
Koppling till WASP: D-programmet har flera specialiseringar som direkt kopplar till WASPs 
områden: Maskinintelligens, Programvara, och Nätverk och Säkerhet. 


Informations- och Kommunikationsteknik (C) 
Kort beskrivning: C-programmet har fokus mot Digitalisering, Internet, Säkerhet och 
Interaktionsdesign. 
Status: C-programmet tar för närvarande in ca 45 studenter per år.  
Utveckling: C-programmet uppdaterats och det nya kursupplägget startar till hösten. Fokus 
kommer mer tydligt att ligga på digitalisering och systemutveckling. 
Koppling till WASP: C-programmet har två specialiseringar som direkt kopplar till WASPs 
områden: Programvara, och Säkerhet. Den nya profilen mot Digitalisering är också starkt 
kopplad till WASP. 


Elektroteknik (E) 
Kort beskrivning: E-programmet behandlar elektricitet och magnetism i vid bemärkelse, och 
täcker in exempelvis telekommunikation, elektronikkonstruktion, medicinsk teknik och 
energiteknik. 
Status: E-programmet tar för närvarande in ca 90 studenter per år. 
Utveckling: E-programmet är ett brett civilingenjörsprogram som följer utvecklingen inom 
området genom att ta in kurser inom nya områden. Exempelvis maskininlärning är ett 
sådant område som kommer in i programmets specialiseringar. 
Koppling till WASP: E-programmet har två specialiseringar som är kopplade till WASPs 
områden: Programvara och Bilder och grafik, där den senare även innehåller kurser inom 
maskininlärning.  


Teknisk fysik (F) 
Kort beskrivning: F-programmet ger en bred teoretisk grund med kunskaper inom 
matematik och fysik, och en insikt i hur detta påverkar modern teknik och innovation. 
Status: F-programmet tar för närvarande in ca 110 studenter per år. 
Utveckling: F-programmet är det första civilingenjörsprogrammet på LTH och ger en bred 
och gedigen bas att förstå modern teknik. Bland annat har programmet anammat 
maskininlärning som ett nytt ämne på programmet.  
Koppling till WASP: F-programmet har en specialisering som är direkt kopplad till WASPs 
områden: Maskinintelligens 


Teknisk Matematik (Pi) 
Kort beskrivning: Pi-programmet ger en bred teoretisk grund med kunskaper inom 
matematik och dess tillämpningar. 
Status: Pi-programmet tar för närvarande in ca 60 studenter per år. 
Utveckling: LTH var först i landet med att utveckla ett program i teknisk matematik. 
Programmet ger en bred och gedigen bas att förstå hur matematik kan användas för att 
förstå och utveckla modern teknik. Bland annat har programmet anammat maskininlärning 
som ett nytt ämne på programmet. 
Koppling till WASP: Pi-programmet har en specialisering som är direkt kopplad till WASPs 
områden: Bildanalys och Maskinintelligens 
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Internationella Mastersprogram 
Tvååriga program som primärt är inriktade mot internationella studenter. De program som 
främst kopplar till WASP är de följande två. Förutom dessa bägge mastersutbildningar 
startar, som tidigare nämts Förutom dessa bägge mastersutbildningar startar, som tidigare 
nämnts, Masterutbildning i virtuell verklighet och förstärkt verklighet 
(https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAVAR) hösten 2021 samt 
Masterutbildning i digital arkitektur och framtidsutveckling hösten 2022. Det första av dessa 
har flera kurser gemensamt med masterutbildningen i maskininlärning, system och reglering 
medan det andra kommer att dra stor nytta av den starka miljö stöttas av WASP. 


Maskininlärning, system och reglering 
Nytt program som gavs första gången 2020 med 15 antagna. Ansvariga institutioner är 
Matematikcentrun och Reglerteknik (delat ansvar). 
https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAMSR. 


Wireless Communication 
Ansvarig institution är EIT. https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAWIR.  


 


Övrigt 


 


AI Lund 
Kort beskrivning: AI Lund är ett nätverk för artificiell intelligens och maskininlärning vid 
Lunds universitet (https://ai.lu.se), en universitetsövergripande plattform för forskning, 
utbildning och innovation i området. AI har varit en viktig del av forskning och undervisning 
vid Lund Universitet under en lång tid, åtminstone sedan 1965. Den har genom åren 
finansierats av ett stort antal mindre och större projekt, men inget projekt har varit så 
viktigt för oss och så omfattande som WASP-projekten. I samband med ökad verksamhet 
inom AI på grund av satsningarna från WASP, identifierades ett ökat behov av att knyta 
samman olika AI delar vid universitetet.  Inom AI Lund tittar vi på forskning, samverkan med 
industri och offentlig sektor, forskarutbildning och grundutbildningsfrågor. 
Nätverket har bildats för att samordna dessa aktiviteter och förenkla kontakter med 
studenter, företag och samhället i stort. Nätverket har medlemmar från alla fakulteter vid 
universitetet.  AI Lund har utvecklat en fristående kurs i Juridik och Artificiell intelligens som 
ges vid institutionen för Handelsrätt (https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HARA35) samt en 
MOOC-kurs, AI and law (https://www.coursera.org/learn/ai-law). Ytterligare en MOOC är på 
väg ut.  
 
Status: Nätverket har finansierats av statsanslag till Lunds Universitet. 
Utveckling: Inom nätverket har vi gjort en längre utvärdering av grundutbildning inom AI 
området vid hela Lunds universitet. Här är de kompetenser som byggts upp genom WASP-
satsningen oerhört viktiga. Rapporten finns på 
https://ai.lu.se/fileadmin/DigitaLTH/AILUND/PDFs/AI_EDUCATION%40LU_REPORT_1.pdf 
 


 
  



https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAVAR

https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAMSR

https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAWIR

https://ai.lu.se/

https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HARA35

https://www.coursera.org/learn/ai-law

https://ai.lu.se/fileadmin/DigitaLTH/AILUND/PDFs/AI_EDUCATION%40LU_REPORT_1.pdf
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Örebro Universitet 
 


Övergripande strategi för utvecklingen av grundutbildning inom WASPs områden 
ORU has four education programs that are hosted by AASS (the division part of WASP). 
These include 1 högskoleingenjörsprogramme, 1 civilingenjörsprogramme in datateknik. The 
latter has a particular profile to AI. Then there is a MSc. In Robotics and Intelligent Systems, 
and finally a program at the MSC level with short courses in AI (SMARTER). Our programs 
are specialised and while they are not very large in size, our intention is to run highly 
specialised programs in topic. Both the SMARTER and the MSc programs are built in a highly 
flexible manner which allows new topics to be added based on the competences of the 
WASP recruitments. As our recruitments expand, it is our intention that they propose topics 
for these programs. 


 


WASP forskares engagemang i grundutbildningen 
Örebro has three recruited WASP researchers who are engaged in undergraduate 
education. They are listed in the appendix together with WASP affiliated faculty engaged in 
teaching WASP related courses and programs.  


 


WASP doktoranders deltagande i grundutbildningen 


Mohamadreza Faridghasemnia, Ph.d, Course activity in SMARTER Natural Language 
Processing Course approx. 10%. More Ph.D students are planned to enter the education 
often the capacity as teaching assistant.  
 


Utbildningsprogram inom WASPs område vid NN-universitet 
 


Program 1: SMARTER  
MSc level short courses (a total of approx.. 75 hp) all courses are specialised in AI and 
Autonomous Systems.  
 
WASP Teachers are involved in giving course modules. The course modules represent the 
latest in AI including deep learning, reinforcement learning m.m. The courses are 
particularly designed for working professionals (short courses at ¼ speed) and a large 
majority of the courses are attended by WASP related Swedish Industry.  
 


Program 2: Civing Datateknik 
The Civing program has two specialisation, one within AI and the other with distributed 
systems. The track within AI is by far the most popular and courses include machine 
learning, artificial intelligence, AI for the web as well as courses in human-machine 
interaction. WASP teachers are involved in these courses. Eventually, as the Ph.d student 
progress, they will be involved as asssistants for these courses. It is our intention that this 
program expands.  
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Program 3: Hing Datateknik 
This is a classical Hing program in computer engineering and there are to date standard 
computer engineering content with the addition of courses in artificial intelligence.  
 


Program 4: MSc. Robotics and Intelligent Systems 
This is a 2 year international Masters program. Many of our new teachers start in this 
program. Currently Todor Stoyanov is the program responsible. Our intention is to continue 
with this program as long as there is a strong interest from the international community.  
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Uppsala universitet 
 


Övergripande strategi för utvecklingen av grundutbildning inom WASPs områden 
 Vid Uppsala universitet är det Institutionen för matematik, samt Thomas Schön (med sin 
forskargrupp) som är med i WASP. Informationen i detta dokument är således kopplad till 
dessa individer. Vidare är Uppsala med i AI delen av WASP, varför detta dokument handlar 
om GU kopplad till AI/ML. 
 
Uppsala universitet arbetar systematiskt för att AI/ML ska genomsyra all verksamhet på ett 
naturligt sätt. Detta sker genom en ”accelererad organisk” process inom ramen för 
universitetets AI-projekt AI4Research där lärare från hela universitetet deltar (50% av sin tid 
under ett år) tillsammans med delar av sitt team för att fördjupa befintlig och initiera ny 
verksamhet kopplad till AI/ML, såväl forskning som grundutbildning. Genom att 15 forskare 
(5 från vart och ett av våra tre vetenskapsområden) tillsammans med 1-3 personer från sin 
grupp varje år deltar i detta projekt kommer förändringen ske över hela universitetet på ett 
organiskt sätt nerifrån och upp. Samtidigt sker även förändringar uppifrån genom t.ex. 
uppstart av nya utbildningsprogram och kurser inom AI/ML. Mer information om konkreta 
initiativ som är genomförda finns nedan. 


 


WASP forskares engagemang i grundutbildningen  
Vid Uppsala universitet har vi två rekryterade WASP forskare. Deras engagemang i 
grundutbildning specificeras i bifogat appendix.  
 


WASP doktoranders deltagande i grundutbildningen 
Förutom sedvanligt deltagande i grundutbildningen så flera WASP doktorander deltagit i 
utvecklingen av nya kurser.  
 


Utbildningsprogram inom WASPs område vid Uppsala universitet 
Här redovisar vi de program som är nya, samt där WASP forskare är aktiva och varit/är 
drivande. 
 


Program 1: Masterprogram i dataanalys (data science) 
Kort beskrivning: Masterprogrammet i dataanalys handlar om de senaste metoderna inom 
maskininlärning och AI för att förvandla stora mängder information till övergripande 
kunskap. Programmet har två inriktningar, som motsvarar de två typiska yrkesprofilerna 
inom data science: kurser inom maskininlärning och statistik för att täcka ämnen som 
förstärkningsinlärning och neurala nätverk och kurser inom data engineering för att täcka 
ämnen som informationsutvinning och säkerhet. 
Status:  
2020:  
Maskininlärning och statistik: 770 sökande, 33 inskrivna studenter.  
Data Engineering: 608 sökande, 14 inskrivna studenter.  
2021:  
Maskininlärning och statistik: 707 sökande.  
Data Engineering: 589 sökande. 
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Utveckling: Utveckling av nya kurser, koppling med forskningsinitiativen inom 
maskininlärning/AI och eScience vid Uppsala Universitet, t.ex. AI4Research, eSSENCE, nya 
tjänster inom WASP-HS, SciLifeLab, koppling till företag med betydande verksamhet inom 
AI/maskininlärning (kurser: Projekt i dataanalys; Examensarbete i dataanalys). 
Koppling till WASP: Programmet innehåller flera kurser i WASPs strategiska och tematiska 
forskningsinriktningar, t.ex. Statistisk maskininlärning; Teoretiska grunder för dataanalys; 
Artificiell intelligens; Förstärkningsinlärning; Avancerad probabilistisk maskininlärning; 
Informationsutvinning. 
 


Program 2: Masterprogram i bildanalys och maskininlärning  
Nytt masterprogram startat hösten 2020, leder till en Master of Science (120hp) med  
bildanalys och maskininlärning som huvudområde. Definierar en ny yrkesprofil som svarar 
mot samhällets akuta brist på kompetens gällande AI-driven analys av bild och videodata. 
Programmet kombinerar teori och praktik, lär ut de senaste teknikerna inom datorseende 
samt maskin- och djupinlärning och inkluderar projektarbete och specialiseringar mot life 
science och social robotik, i nära samarbete med industriella och akademiska partner. 
Examinerade är extremt attraktiva på arbetsmarknaden, som mjukvaruutvecklare, forskare, 
projektledare eller som en av många nya företagare inom AI och datorseende. 
Status: 2020: 227 sökande från 38 länder, 12 inskrivna studenter. 2021: 271 sökande från 37 
länder, förväntat ca. 20 inskrivna studenter. 
Utveckling framöver: Fortsatt och ökat samarbete med svensk industri för behovsdriven 
relevant utbildning. Kontinuerlig förnyelse och inkludering av de senaste 
forskningsresultaten i utbildningen. 
Koppling till WASP: Programmets innehåll överensstämmer i mycket hög grad med WASPs 
strategiska och tematiska forskningsinriktningar, från matematiska grunder via AI och djup 
maskininlärning, till perception, reglerteknik och interaktion. 
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Chalmers 
 


Övergripande strategi för utvecklingen av grundutbildning inom WASPs områden 
Chalmers tekniska högskola arbetar systematiskt med att införa AI/ML i grundutbildningen, 
genom att a) utveckla nya program, b) utveckla nya kurser i befintliga program och 
möjliggöra bachelor- och master thesis arbete, samt c) skapa nya kurser som studenter från 
olika program kan delta i.  
 
Chalmers har två master program direkt kopplade till WASP områden och i synnerhet AS och 
AI/data science. 
 
Master Program Systems, control and mechatronics: Målet med magisterprogrammet är att 
förbereda studenter för en yrkeskarriär genom att tillhandahålla en bred 
systemteknisk bas, lämpad för konstruktion av komplexa, datorstyrda produkter och 
system. Programmet erbjuder också kurspaket mot delämnen (t.ex. styrning, 
automatisering, mekatronik) eller användningsområden. Applikationer spänner över ett 
brett spektrum, från små konsumentenheter och medicinsk utrustning till stora system för 
process- och produktionskontroll.   
 
Master Program Data Science and Artificial Intelligence. Programmet infördes 2019. 
Programmet slår samman Data Science och AI. Trots kort tid är programmet redan ett av 
Chalmers mest populära masterprogram.  Programmet började med 30 studenter och 
fördubblades det andra året till 60, men antal ansökande studenter är 10 gånger mer.  
Programmets kurser ger en avancerad grund inom maskininlärning, statistik och optimering. 
Kursernas lärandemål är djupgående förståelse för de matematiska modelleringsteknikerna 
som används för att extrahera information från stora uppsättningar komplexa data, samt 
kännedom av beräkningsmetoder och algoritmer för att arbeta med sådana uppgifter. 
 
Chalmers har flera bachelor och masterprogram som är kopplade till software. Exempel på 
sådana master program är Software engineering and technology, Computer science – 
algorithms, languages and logic. I de programmen ingår kurser i både autonoma system och 
AI. Ett exempel är kursen Software Engineering for AI som ger en introduktion av hur man 
utvecklar programvarusystem som innehåller AI komponenter.   
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Appendix 1 WASP forskares engagemang i 
grundutbildningen 
KTH  
 


Rekryterade WASP forskare 
En samanställning över de tio rekryterade WASP lektorer och professor finns på 
https://www.wasp.kth.se/wasp-kth-faculty-recruitments. Deras kurser beskrivs på 
motsvarande profilsidor. Samtliga har utvecklat WASP kurser vid KTH. 
 


Övriga WASP-anslutna forskare med stort GU-ansvar 
Här ges några exempel på WASP anslutna forskare med stort GU ansvar. Listan kan göras 
väsentligen längre då mer än 50 KTH lärare är aktiva inom WASP. 
 
Sandra Di Rocco, professor matematik 
GU-engagemang: Skolchef för Skolan för Teknikvetenskap. 
  
Joakim Jaldén, professor ISE 
GU-engagemang: programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik.  
 
Håkan Hjalmarsson, professor DCS   
GU-engagemang: ansvarig för forskarutbildning vid EECS-skolan. 
 
Petter Ögren, professor RPL 
GU-engagemang: programansvarig för masterprogrammet i Systemteknik och Robotik. 
 
Josephine Sullivan, lektor RPL 
GU-engagemang: programansvarig för Masterprogrammet i maskininlärning. 
 


Umeå Universitet 
 


Rekryterade WASP-forskare 
 
Kary Främling, professor i datavetenskap (DV) sedan november 2017 
Forskningsprofil: Datavetenskap med inriktning mot dataanalys och maskininlärning. Chef 
för Explainable AI-gruppen (XAI). XAI är utvecklad med målet att beslut eller agerande som 
görs av en AI-agent ska gå att förstå för människorna som interagerar med systemet. Kary är 
ledamot i DVs forskningsråd CORE. 
GU-engagemang: Har varit ledare i en arbetsgrupp som tagit fram en ny kurs “Bearbetning 
och visualisering av data” på det nya mastersprogrammet inom artificiell intelligens. Han var 
också kursansvarig när kursen gavs för första gången våren 2021. Handleder 
examensarbeten på civilingenjörs- och mastersprogram. 
 



https://www.wasp.kth.se/wasp-kth-faculty-recruitments
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Virginia Dignum, professor i datavetenskap (DV) sedan september 2018 
Forskningsprofil: Wallenberg chair on Responsible Artificial Intelligence, vetenskaplig ledare 


för WASP-HS (Humanities and Society). Forskningen fokuseras på komplexa kopplingar och 


beroenden mellan människor, organisationer och teknologi. 


GU-engagemang: Gästföreläsningar, seminarier för yrkesaktiva lärare, arbete med 


rekrytering till mastersprogram. 


 


Frank Dignum, professor i datavetenskap (DV) sedan februari 2019 
Forskningsprofil: Leder en forskargrupp inom fältet socialt medveten AI. Utvecklar modeller 


som kan ge insikter om hur samhällen reagerar på politiska förändringar eller 


naturkatastrofer. Ordförande för DVs forskningsråd CORE och biträdande prefekt med 


ansvar för forskning. 


GU-engagemang: Handleder examensarbeten på civilingenjörs- och mastersprogram. 


 


Armin Eftekhari, biträdande lektor i matematisk statistik (MMS) sedan september 2019 


Forskningsprofil: Expert på matematik inom ”data science”, särskilt icke-konvex inlärning.  


GU-Engagemang: Bemannad 15% inom grundutbildning. Undervisar på kurserna Big data 


och analys av högdimensionella data, Bearbetning och visualisering av data och Forskning 


inom matematiska vetenskaper, samt handleder och examinerar examensarbeten på 


kandidat- och masternivå. Har varit med och utvecklat kursen Bearbetning och visualisering 


av data och sitter med i den grupp som planerar för nytt kursutbud inom området 


matematik inom AI vid MMS, se nedan. 


 


Diego Calvanese, gästprofessor i datavetenskap (DV) 35% sedan november 2019 
Forskningsprofil:  Arbetar med artificiell intelligens för datahantering. Forskningen fokuserar 


bland annat på formalismer för kunskapsrepresentation och resonerande, virtuella 


kunskapsgrafer för integrering av datakällor. 


GU-engagemang: Calvaneses roll är främst att bygga upp en forskningsmiljö och den 


rådande pandemin har försvårat resor till Umeå så därför är han ännu inte involverad i 


undervisning här. 


 


Monowar Bhuyan, biträdande lektor i datavetenskap (DV) sedan januari 2020 
Forskningsprofil: Arbetar inom maskininlärning, anomalidetektering, säkerhet och integritet 


(privacy), pålitlig AI och distribuerade system.  


GU-engagemang: Kursansvarig för kursen Distribuerade system och handleder 


examensarbeten på civilingenjörs- och mastersprogram. 


 


Vicenc Torra, professor i datavetenskap (DV) sedan maj 2020 
Forskningsprofil: Arbetar med artificiell intelligens med speciellt fokus på dataskydd (data 


privacy), approximativt resonerande och beslutsfattande. Leder forskningsgruppen 


NAUSICA: PrivAcy-AWare traNSparent deCIsions och är ledamot i DVs forskningsråd CORE. 


GU-engagemang: Handleder examensarbeten på civilingenjörs- och mastersprogram. 


 


Alexandre Bartel, professor i datavetenskap (DV) tillträder i juli 2021 
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Forskningsprofil: Programvaruutveckling (software engineering) och datorsäkerhet.  


GU-engagemang: Har inte tillträtt sin tjänst ännu, men kommer att vara ett bra tillskott 


inom området. DV planerar att låta Alexandre utveckla en kurs inom datorsäkerhet.  


 


Alp Yurtsever, biträdande lektor i maskininlärning (MMS) tillträder september 2021 
Forskningsprofil: expertis på samspel mellan optimering och maskininlärning 
GU-Engagemang: Har inte tillträtt sin tjänst ännu, men kommer att arbeta 20% med 
grundutbildning. 
 


Övriga WASP-anslutna forskare med stort GU-ansvar 
Jun Yu, professor i matematisk statistik (MMS) sedan 2012 
Forskningsprofil: Statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data, har suttit i 


ledningsgruppen för WASPs forskarskola i AI/MATH, och undervisat flera doktorandkurser 


för WASP-doktorander  


GU-engagemang: Arbetar 5% med grundutbildning. Har varit med och utvecklat kursen 


Bearbetning och visualisering av data och deltar i undervisningen av den samt handleder 


och examinerar examensarbeten på masternivå inom data science/statistisk inlärning.  


 


Karl Larsson, lektor i matematik (MMS) sedan nov 2016 


Forskningsprofil: Beräkningsmatematik, finita elementmetoder 


GU-engagemang: Arbetar 35% inom grundutbildning. Undervisar kurser i matematik, bland 


annat finita elementmetoden och partiella differentialekvationer med finita 


elementmetoden. Leder en arbetsgrupp vid MMS som utreder en ny profil på 


civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, som tar avstamp i den kompetens inom AI 


och beräkningsmatematik som finns vid MMS. 


 


Loïs Vanhée, lektor i datavetenskap (DV) sedan maj 2020 


Forskningsprofil: Etisk och ansvarsfull AI, social simulering och “anxiety-sensitive” planering. 


GU-engagemang: Arbetar 5% med utbildning inom WASP-HS och 45% med grundutbildning. 


Undervisar på kurser inom artificiell intelligens, haft kursansvar för en kurs i 


datavetenskaplig logik samt handleder examensarbeten på civilingenjörs- och 


mastersprogram. 


 
Paul Townend, lektor i datavetenskap (DV) sedan augusti 2020 
Forskningsprofil: Forskar inom distribuerade system och speciellt områdena datacenter-, 


moln- och kvantdatorsystem, beslutsstöd, energieffektivitet och pålitlighet. Sitter i 


ledningsgruppen för WASP forskarskola, är ledamot i DVs forskningsråd CORE och är 


ansluten till forskargruppen autonoma distribuerade system (ADS). 


GU-engagemang: Arbetar 10% med utbildning inom WASP och 38% med grundutbildning. 


Kursansvarig för kurser i avancerade distribuerade system och datormoln samt handleder 


examensarbeten på civilingenjörs- och mastersprogram. 


 
Juan Carlos Nieves, lektor i datavetenskap (DV) sedan april 2020  



https://www.umu.se/forskning/grupper/statistisk-inlarning-och-inferens-for-spatiotemporala-data/
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Forskningsprofil: Forskar inom tillämpningar och teoretiska grunder för artificiell intelligens 


med fokus på formella resonemang. Sitter med i DVs forskarutbildningsråd CODE. 


GU-engagemang: Deltagit i utvecklingen av mastersprogrammet i artificiell intelligens och är 


biträdande programansvarig för detsamma. Arbetar med utbildning inom WASP och ca 30% 


med grundutbildning. Kursansvarig på kurser inom artificiell intelligens, intelligenta system 


samt handleder examensarbeten på civilingenjörs- och mastersprogram. 


 


Linköpings Universitet 
 


Övriga WASP anslutna forskare med stort GU ansvar 
 


Daniel Axehill, Bitr professor  
Forskningsprofil: Optimering, styrning och planering 
GU-engagemang: Examinator: TSRT35 Reglerteori Y 
Examinator: TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 
Examinator: TSRT12 Reglerteknik Y 
 
Niklas Carlsson, Bitr professor 
Forskningsprofil: Distribuerade system och nätverk 
GU-engagemang: Examinator: TDDE35 Storskaliga distribuerade system och nätverk 
Examinator: TDTS21 Avancerade nätverk 
Examinator: TDDD66 Mobila nätverk 
 
Patrick Doherty, Professor 
Forskningsprofil: Datalogi, AI 
GU-engagemang: Examinator: TDDC17 Artificiell intelligens 
Examinator: TDDE25 Perspektiv på data- och mjukvaruteknik 
 
Per-Erik Forssén, Bitr professor 
Forskningsprofil: Datorseende 
GU-engagemang: Examinator: TSBB15 Datorseende 
Examinator: TSBB19 Maskininlärning för datorseende 
Masterprofilansvar: Signal och Bildbehandling 
 
Erik Frisk, Professor 
Forskningsprofil: Autonomous systems 
GU-engagemang: Examinator: TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande 
system 
Masterprofilansvar: Autonoma system 
 



http://www.control.isy.liu.se/student/tsrt35/
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Fredrik Heintz, Bitr professor 
Forskningsprofil: Datalogi, AI 
Masterprofilansvar: AI och maskininlärning 
GU-engagemang: Examinator: ETE318 Grunderna i AI (distansutbildning) 
Examinator: TDDE13 Multiagentsystem 
Examinator: TDDD95 Algoritmisk problemlösning 
 
Gustaf Hendeby, Lektor/Docent 
Forskningsprofil: Sensor fusion and signal processing 
GU-engagemang: Examinator: TSRT14 Sensor Fusion 
Examinator: TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO 
 
Anders Hansson, Professor 
Forskningsprofil: Reglerteknik 
GU-engagemang: Examinator: TSRT08 Optimal styrning 
Examinator: TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system 
 
Peter Jonsson, Professor, 
Forskningsprofil: teToretisk datalogi 
Examinator: TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 
 
Marco Kuhlmann, Bitr professor 
Forskningsprofil: Bearbetning av naturligt språk 
GU-engagemang: Proprefekt med ansvar för utbildning 
Examinator: TDP030 Språkteknologi 
Examinator: TDDE09 Språkteknologi 
Examinator: TDDE16 Text Mining 
Examinator: ETE335 AI för naturligt språk (distansutbildning) 
 
Fredrik Lindsten, Bitr professor 
Forskningsprofil: Statistisk maskininlärning 
GU-engagemang: Examinator: ETE337 Grunderna i AI, del 2: att utveckla AI (distansutbildning) 
Examinator: ETE336 Grunderna i maskininlärning (distansutbildning) 
Examinator: 732A80 Tidsserier och sekvensinlärning 
 
Simin Nadjm-Tehrani, Professor 
Forskningsprofil: Tillförlitliga distribuerade system 
GU-engagemang: Examinator: TDDD50 Grön IT  
Examinator: TDDD07 Realtidssystem 
 
Mattias Villani, Professor 
Forskningsprofil: Maskininlärning/Beräkningsstatistik 
GU-engagemang: Examinator: TDDE07 Bayesianska metoder 
Examinator: Machine learning for industry (uppdragsutbildning) 


Lunds Universitet 
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Rekryterade WASP forskare 
Amir Aminifar, Biträdande universitetslektor inom Machine Learning, EIT 
Forskningsprofil: Tillämpad ML inriktat mot IoT och medicinska applikationer. 
GU-engagemang: Amir Aminifar kommer att vara kursansvarig för en ny kurs inom ML som 
kommer att ges för flera civilingenjörsprogram vid LTH. Detta läsår ger han en doktorand-
kurs i ML.  WASP-rekryteringen av Amir Aminifar har varit helt avgörande för att EIT ska 
kunna ge dessa två kurser. 
 
Volker Krueger, professor, Datavetenskap 
Forskningsprofil: Robotik 
GU-engagemang: Undervisar i kurserna EDAP20 Intelligenta autonoma system (kurs-
ansvarig) och EDAN95 Tillämpad maskininlärning, samt handleder examensarbeten. WASP-
rekryteringen har möjliggjort att institutionen kunnat starta kursen EDAP20.   
 
Christoph Reichenbach, universitetslektor, Datavetenskap 
Forskningsprofil: Software Engineering and Technology 
GU-engagemang: Undervisar i kurserna EDAP05 Programspråkskoncept och EDAP15 
Programanalys (kursansvarig för båda), samt handleder examensarbeten. WASP-
rekryteringen har möjliggjort att institutionen kunnat starta både EDAP05 och EDAP15.  
 
Luigi Nardi, Biträdande universitetslektor, Datavetenskap och Matematikcentrik (knuten 
till båda) 
Forskningsprofil: Maskininlärning med tillämpningar mot struktur-rörelse problem och 
hyperparameteroptimering. 
GU-engagemang: Kommer att undervisa i kursen EDAN95 Tillämpad maskininlärning under 
hösten 2021, samt handleder examensarbeten. Flera examensarbeten har skett i samarbete 
mellan datavetenskap och matematikcentrum. Detta är en förhållandevis ny rekrytering, 
vilket betyder att mer undervisning kommer att planeras de närmsta åren.   
 
Emma Tegling, universitetslektor, Reglerteknik 
Forskningsprofil: Nätverksdynamik 
GU-engagemang: Började januari 2021 och är för närvarande mammaledig. Kommer att 
undervisa i kursen Nätverksdynamik. 
 
Tony Stillfjord, biträdande universitetslektor, Matematikcentrum 
Forskningsprofil: Numerisk optimering för maskininlärning 
GU-engagemang: Tony Stillfjord undervisar Numeriska metoder för differentialekvationer 
(FMNN10/NUMN12), och handleder examensarbeten. 


 


Övriga WASP anslutna forskare med stort GU ansvar 
För samtliga WASP-anslutna forskare kan man konstatera att den forskning som möjliggjorts 
av WASP har varit inom mycket relevanta forskningsområden och därmed bidragit till 
utveckling och forskningsanknytning av utbildningen.  
 
Maria Kihl, Professor i Internet-system, EIT 
Forskningsprofil: Tidskritiska nätverkssystem och uppkopplade reglersystem 
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GU-engagemang: Maria Kihl har ett stort GU-engagemang inom civilingenjörsprogrammen. 
Hon har de senaste 10 åren varit kursansvarig för en av EITs stora grundkurser i Dator-
kommunikation. Från 2021 är hon kursansvarig för en avancerad kurs i nätverksarkitektur 
och prestanda, som är valfri för flera civilingenjörsprogram. Hon är även en av EITs 
examinatorer för examensarbeten. Dessutom sitter hon med i programledningen för 
Datateknik och InfoCom. I både kurserna och i programledningen hanteras ämnen som 
ligger inom WASPs huvudområden. Resultat från WASPs forskningsprojekt kan användas 
som exempel i kurserna och examensarbeten kan ges inom WASPs forskningsprojekt. 
 
Martin Hell, Universitetslektor i Datasäkerhet, EIT 
Forskningsprofil: Symmetrisk kryptering och mjukvarusäkerhet 
GU-engagemang: Martin Hell har bidragit till EITs och LTHs satsning på säkerhetskurser 
genom utveckling av tre nya kurser, varav han för närvarande har kursansvar och under-
visning i två av dem. Kurserna tar upp ämnen som är nära kopplade till verksamheten inom 
WASP och några WASP-doktorander har även läst kurserna. Han har även tidigare varit 
studierektor för grundutbildningen på institutionen, med ett övergripande ansvar för 
planering och uppföljning av institutionens kurser. 
 
Fredrik Tufvesson, Professor i Radiosystem, EIT 
Forskningsprofil: Expert på radiokanalens egenskaper och inverkan på kommunikations-
systemet, radiobaserad positionering och framtida mobilsystem. Koordinator för Lund-delen 
av det strategiska forskningsområdet ELLIIT.  
GU-Engagemang: Kursansvarig för en grundkurs i informationsöverföring för Infocom-
studenter i åk 1, Kursansvarig för en avancerad kurs, projekt i trådlösa system, i master-
programmet för trådlös kommunikation. Tidigare koordinator för masterprogrammet i 
trådlös kommunikation. 
 
Thomas Johansson, Professor i informationsteori, EIT 
Forskningsprofil: Expert på kryptologi och säkerhet 
GU-engagemang: Kursansvarig i kursen Kryptoteknik; inför nästa läsår kursansvarig i kursen 
Digitalteknik samt eventuellt kursansvar i kursen Avancerad Kryptografi; 
examinator av examensarbeten inom området säkerhet; (ledamot i 
forskarutbildningsnämnden) 
 
Qian Guo, Biträdande universitetslektor inom säkerhet, EIT 
Forskningsprofil: Expert på kryptologi och säkerhet 
GU-engagemang: Ny kursansvarig i kursen Kryptoteknik, tidigare ansvarig för övningar och 
projekt i kursen. 
 
Elin Anna Topp, universitetslektor, Datavetenskap 
Forskningsprofil: Robotik, människa-robotinteraktion, AI 
GU-engagemang: Handleder WASP-doktorander i ämnet Datavetenskap och engagerad i 
WASP forskarskola. Undervisar bland annat i EDAN95 Tillämpad maskininlärning 
(kursansvarig), EDAP20 Intelligenta Autonoma System och EDAP01 Artificiell intelligens, 
samt handleder examensarbeten.  
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Görel Hedin, professor, Datavetenskap 
Forskningsprofil: programmeringsspråk, kompilatorteknik 
GU-engagemang: Handleder WASP-doktorander i ämnet Datavetenskap. Undervisar t ex i 
EDAN65 Kompilatorer (kursansvarig), samt handleder examensarbeten. 
 
Jacek Malec, professor, Datavetenskap 
Forskningsprofil: AI, Robotik 
GU-engagemang: Handleder doktorander inom ämnet Datavetenskap. Undervisar i EDAP01 
Artificiell intelligens, EDAN40 Funktionsprogrammering och EDAF95 Grundläggande 
funktionsprogrammering (kursansvarig i alla tre), dessutom i EDAP20 Intelligenta Autonoma 
System och EDAN70 Projekt i datavetenskap med inriktning på AI, samt handleder 
examensarbeten. 
 
Per Runeson, professor, Datavetenskap 
Forskningsprofil: Empirisk software engineering 
GU-engagemang: Handleder WASP-doktorander i ämnet Datavetenskap. Undervisar i 
ETSN20 Programvarutestning (kursansvarig), samt handleder examensarbeten.  
 
Emma Söderberg, bitr. universitetslektor, Datavetenskap 
Forskningsprofil: Programmeringsverktyg, software engineering 
GU-engagemang: Rekryterad som WASP-postdoc. Undervisar i EDAG05 Agil 
programvaruutveckling och kommande kursen EDAP25 Distribuerade system (kursansvarig i 
båda), samt handleder examensarbeten. Båda kurserna har möjliggjorts tack vare att Emma 
rekryterades till institutionen.  
 
Michael Doggett, Docent, Datavetenskap 
Forskningsprofil: Bildgenerering, rendering 
GU-engagemang: Handleder WASP-doktorander i ämnet Datavetenskap. Undervisar i 
EDAF80 Datorgrafik och EDAN35 Högpresterande datorgrafik (kursansvarig i båda), samt 
handleder examensarbeten.  
 
Bo Bernhardsson, Professor, Reglerteknik 
Forskningsprofil: 
GU-engagemang: Är en av två programledare för det nystartade masterprogrammet i 
Maskininlärning, system och reglering. Utvecklar och undervisar i Modellering och inlärning 
från data. 
 
Anton Cervin, Universitetslektor, Reglerteknik 
Forskningsprofil: 
GU-engagemang: Är studierektor för grundutbildningen vid institutionen för reglerteknik 
och koordinerar arbetet med kursutveckling. Undervisar i Reglerteknik, fortsättningskurs, 
och Projekt i system, reglering och maskininlärning. 
 
 
Pontus Giselsson, Universitetslektor, Reglerteknik 
Forskningsprofil: 
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GU-engagemang: Är studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för reglerteknik. 
Utvecklar och undervisar i Optimering för maskininlärning. 
 
Karl-Erik Årzén, Professor, reglerteknik  
Forskningsprofil: Cloud Control 
GU-engagemang: Codirector för  WASP, undervisar i kursen Realtidssystem. 
 
Anders Rantzer, Professor, Reglerteknik 
Forskningsprofil: Reglerteknik 
GU-engagemang: Utvecklar och undervisar i Inlärningsbaserad reglering. 
 
Kalle Åström, Professor i Matematik 
Forskningsprofil: Expert på Bildanalys, datorseende, maskininlärning. Kartering och 
positionering med bilder, radio och ljud. Koordinator för AI Lund.  
GU-engagemang: Kalle Åström har under de senaste åren varit kursansvarig för kurser som 
Bildanalys, Medicinsk Bildanalys, Linjär och Kombinatorisk Optimering och handlett ett stort 
antal examensarbeten. I alla dessa kurser hanteras ämnen som ligger inom WASPs 
huvudområden. Resultat från WASPs forskningsprojekt kan användas som exempel i 
kurserna och examensarbeten kan ges inom WASPs forskningsprojekt.  
 
Cristian Sminchisescu, Professor i Matematik 
Forskningsprofil: Expert på maskininlärning och datorseende 
GU-engagemang: Maria Kihl har ett stort GU-engagemang inom civilingenjörsprogrammen. 
Cristian har utvecklat en helt ny kurs i Maskininlärning. Kursen har blivit mycket populär och 
används på flera program, samt vid det nya mastersprogrammet som utvecklats i samarbete 
mellan matematik och reglerteknik. 
 
Tatyana Turova Schmeling, Professor i Matematisk Statistik 
Forskningsprofil: Expert på matematisk statistik 
GU-engagemang: Tatyana undervisar i kurser som Basic Course in Probability MASA01 och  
Mathematical Foundations of Probability MASM14, samt handleder examensarbeten. 
Hennes expertis inom grundläggande frågeställningar inom sannolikhetsteori är 
fundamental för många frågeställningar inom maskininlärning.  
 
Carl Olsson, Professor i Matematik 
Forskningsprofil: Expert på Optimering och Datorseende. 
GU-engagemang: Carl Olsson har under flera år vidarutvecklat kursen i datorseende, som är 
ett viktigt område för perception för autonoma system. Detta är ett område som påverkats 
mycket av den forskning som bedrivs inom WASP och de senaste resultaten påverkar i hög 
grad undervisningen.  
 
Andreas Jakobsson, Professor i Matematisk Statistik 
Forskningsprofil: Expert på tidsserieanalys och statistisk modellering.  
GU-engagemang: Andreas Jakobsson är bl a kursansvarig för kursen i tidsserieanalys och 
handleder ett stort antal examensarbeten. Både kursen och examensarbetena ligger i ett 
centralt område av WASPs verksamhet.  
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Magnus Oskarsson, Professor i Matematik 
Forskningsprofil: Expert på Datorseende och Maskininlärning.  
GU-engagemang: Magnus Oskarsson har under de senaste åren varit kursansvarig för både 
kursen i Bildanalys och kursen i Datorseende. Forskning inom WASP har gett nya resultat, 
som nu finns med i dessa kurser.  
 
Maria Sandsten, Professor i Matematisk Statistik. 
Forskningsprofil: Expert på Matematisk Statistik.  
GU-engagemang: Maria Sandsten har under de senaste åren varit kursansvarig för kursen i 
Stationära Stokastiska Processer, som ger centrala begrepp och verktyg för att förstå och 
analysera signaler, tidsserier och bilder med brus. Hon är också handledare för ett stort 
antal examensrbeten inom områden som är relevanta för WASP. 
 


Örebro Universitet 
 


Rekryterade WASP forskare 
Johannes Stork, Bitr. Lektor  
Forskningsprofil: Reinforcement Learning and Robotics, approx.  
Gu-engagemang: 20% teaches AI and the Web (civing), Sensors and Sensing(civing), and 
Reinforcement Learning (SMARTER).  
 
Oscar Martinez Mozos, Docent och Lektor  
Forskningsprofil: Machine Learning 
GU-.engagemang: approx 15% teaches Computer Communications (hing, civing) and 
lectures in Human Machine Interaction. 
 
Marjan Alirezaie, Bitr. Lektor (part of Guest Professor recruitment) approx. 20% 
Forskningsprofil: expert in neural-symbolic reasoning 
GU-engagemang: teaches SMARTER Artificial Intelligence and Data Structures and 
Algorithms (hing, civing)  
 


Övriga WASP anslutna forskare med stort GU ansvar 
Alessandro Saffiotti, 20% WASP, professor in computer science 
Forskningsprofil: expert in the integration of AI&Robotics 
GU-engagemang: teaches Artificial Intelligence (Hing and Civing).  
 
Todor Stoyanov 20% WASP, Docent och Lektor 
Forskningsprofil: Mobile Manipulation 
GU-engagemang: program responsible for MSc. In Robotics and Intelligent Systems 
 
Lars Karlsson 5% WASP, Professor 
Forskningsprofil: expert in automated planning 
GU-engagemang: program responsible for civing and enhetschef Center for Applied 
Autonomous Sensor Systems 
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Uppsala Universitet 
 


Rekryterade WASP forskare 
Jens Sjölund, Biträdande universitetslektor i maskininlärning. Börjar 1 augusti 2021. 
Forskningsprofil: Data-drivna numeriska metoder, framförallt i gränssnittet mellan 
optimering och maskininlärning. 
GU-engagemang: Assisterar i kursen avancerad probabilistisk maskininlärning och kommer 
ansvara för en av de två omgångarna av den populära kursen i statistiskt 
maskininlärning. Inom några år är planen att utveckla en kurs i storskalig optimering, vilket 
är väldigt relevant för modern maskininlärning. Sjölund har även initierat och handlett 
flertalet examensarbeten inom maskininlärning. 
 
Fiona Skerman, Biträdande universitetslektor i matematik.  
Forskningsprofil: Hon forskar i slumpgrafer, nätverksteori och sannolikhetsteori, och är även 
aktiv inom det interdisciplinära projektet AI4Research vid Uppsala Universitet.  
GU-engagemang: Fiona är lärare på bland annat matematikkursen Modellering av Komplexa 
System (10 hp) som ges på masternivå. Hennes unika tvärvetenskapliga kompetens gör 
henne väldigt lämpad för denna kurs, och hon har därför även fått ett extra ansvar för 
kursen och dess utveckling. Modellering av Komplex System lär ut hur datorsimuleringar kan 
användas för att förstå till exempel komplicerade dynamiska system. Teorin är tillämpbar på 
en vid mängd olika konkreta och praktiska problem, och har därför en stark interdisciplinär 
prägel. Den lockar till sig studenter från många olika program förutom studenter i tillämpad 
matematik, till exempel datavetare samt studenter från ingenjörsprogrammen. 
 


Övriga WASP anslutna forskare med stort GU ansvar 
Niklas Wahlström, Biträdande universitetslektor i reglerteknik. 
Forskningsprofil: Maskininlärning och signalbehandling med fokus på fysikinformerad 
maskininlärning samt data-driven modellering av dynamiska system. 
GU-engagemang: Wahlström har tillsammans med kollegor utvecklat och undervisat i två 
kurser på GU-nivå inom maskininlärning - Statistisk maskininlärning (5.0hp) och Avancerad 
probabilistisk maskininlärning (två varianter, både som 5.0hp och 7.5hp). Statistisk 
maskininlärning som getts sen 2017 är en första introducerande maskininlärningskurs som 
fokuserar på olika metoder för övervakad maskininlärning. Den ges för 3:e-4:e års  
civilingenjörsstudenter, samt masterstudenter. Sedan läsåret 2020/2021 ges den två gånger 
per år på grund av sin popularitet. Avancerad probabilistisk maskininlärning är en 
fortsättningskurs på högre teoretisk nivå som fokuserar på Bayesianska metoder. 
Wahlström har varit kursansvarig sedan den kursen gavs första gången 2019. Wahlström har 
tillsammans med kollegor (Andreas Lindholm, Fredrik Lindsten och Thomas Schön) skrivit 
textboken Machine Learning – A first course for engineers and scientists som används som 
kurslitteratur i vår första kurs Statistisk maskininlärning. Den finns fritt tillgänglig som pdf 
från bokens hemsida (http://smlbook.org/) och ges även ut i fysisk form av Cambridge 
University Press senare i år. Boken är anpassad för samma målgrupp som vår kurs, men 
innehåller ämnesmässigt lite mer för att kunna användas som kursbok i olika typer av 
introducerade maskininlärningskurser. Wahlström är även ledamot i programnämnden 
för masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning sedan dess start 2020. 
 
Per Mattsson, Biträdande universitetslektor i reglerteknik. 



http://smlbook.org/
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Forskningsprofil: Data-driven modellering och reglering av dynamiska system, samt 
kopplingar mellan reglerteknik och Reinforcement learning (RL). 
GU-engagemang: Utvecklat ny kurs inom Förstärkningsinlärning (Reinforcement Learning) 
som gavs för fösta gången nu i VT2021 med 90 aktiva studenter. Vidare har Mattsson 
utvecklat och förnyat kurserna Empirisk Modellering och Systemidentifiering. Han har även 
initierat och handlett examensarbeten inom reinforcement learning, samt inom 
maskininlärning för prediktivt underhåll.  Ämnesgranskat examensarbeten med olika 
tillämpningar av maskininlärning. 
 
Joakim Lindblad, forskare i Datoriserad bildbehandling 
Forskningsprofil: Expert på djup maskininlärning för bildanalys, biomedicinsk bildanalys.  
GU-engagemang: Kursansvarig lärare “Djup maskininlärning för bildanalys” 7.5hp, ny kurs 
2021, deep learning från backprop till GANs och XAI, ca 50 studenter, avancerad nivå. 
 
Dave Zachariah, Universitetslektor i maskininlärning. 
Forskningsprofil: Statistiska maskininlärningsmetoder med fokus på robusthetsegenskaper 
och kausala inferensproblem. 
GU-engagemang: Undervisar i reglerteknik och utvecklar en kurs i kausal maskininlärning 
som kombinerar insikter och metoder från konventionell ML och forskning inom kausal 
inferens. Tidigare engagerad i utvecklingen av masterprogrammet "Data Science". Har 
ämnesgranskat flera examensarbeten med en rad olika tillämpningar av maskininlärning. 
 
Nataša Sladoje, professor i Datoriserad bildanalys 
Forskningsprofil: Expert på bildanalys, maskininlärning, ekvivariant representations-
inlärning. Leder Methods for Image Data Analysis (MIDA) gruppen vid UU. 
GU-engagemang: Programansvarig Masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning, 
Kursansvarig lärare “Introduktion till bildanalys” 10hp, ny kurs 2020, bildanalys från teori till 
tillämpning, ca 25 studenter, avancerad nivå.  
 
Thomas Schön, Beijer Professor i artificiell intelligens  
Forskningsprofil: Automatiserat lärande och beslutsfattande från data. Akademiska 
områden innefattar t.ex. maskininlärning, AI, reglerteknik, signalbehandling, datorseende 
och statistik. Vetenskaplig ledare för Uppsala universitets AI-projekt, AI4Research 
(https://www.uu.se/forskning/ai4research/).  
GU-engagemang: Arbetat systematiskt för att skapa ny grundutbildning inom AI/ML vid 
Uppsala universitet. Initiativtagare till två kurser: statistisk maskininlärning (introducerande 
kurs inom ML för 3:e och 4:e årets civilingenjörer, 5hp) och avancerad probabilistisk 
maskininlärning (fortsättning på föregående, 5 hp, resp. 7.5hp). Schön undervisar i 
avancerad probabilistisk maskininlärning, samt till och från även i statistisk maskininlärning. 
Se Wahlström ovan för mer information om kurserna. Vi för nu diskussioner med  
programrådet för teknisk fysik (på deras inbjudan) om att utöka utbildningen med en fjärde 
inriktning inom AI/ML. Vi paketerar kurserna så att de är enkla för andra lärosäten att 
använda det material vi tagit fram. Vår nya bok (Machine Learning – A first course for 
engineers and scientists som används som kurslitteratur i vår första kurs Statistisk 
maskininlärning) är ett led i detta. 
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Chalmers 
 


Rekryterade WASP forskare 
 
Carl-Johan Seger, CSE (fo-prof) 
GU-engagemang: 


• Har undervisat följande kurser:  
o FDAT105: Formell verifiering av hårdvara: var, när och hur? (Formal 


Verification of Hardware: Why, When, and How?)  7.5hp 
o DIT195 “Communicating Computer Science”.  7.5hp 


• Har också varit mentor i DIT195 året innan han gav kursen. 


• Har handlett 8 Masters’ Theses, och varit examinator for 21 Masters’ theses och varit 
examinator for ca. 12 Bachelor theses. 


 
Fredrik Johansson, CSE (fo-ass) 
GU-engagemang: 


• Har undervisat följande kurser:  
o Design of AI systems; teacher for part of course 


• Har handlett 3 Master theses  


• Har också en doktorandkurs “Causality and causal inference”, där vissa 
mastersstudenter deltar  
  


Simon Olsson, CSE (fo-ass) 
GU-engagemang: 


• Har undervisat följande kurser:  
o Introduction to Data Science and AI  


• Har handlett 4 Master theses  


• Är AI education coordinator 
  
Jonah Brown-Cohen, CSE (fo-ass) 
GU-engagemang: 


• Har undervisat följande kurser:  
o Algorithms 
o Statistical methods for data science 


• Har handlett 2 Master theses  


•  
Christoffer Zack, E2 (fo-prof) 
GU-engagemang: 


• Har undervisat följande kurser:  
o ”EEN020 Datorseende”. Kursen är på 7.5 poäng. 


• Har handlett flera Master theses  
 








DDLS Steering group 
 


 
 
 
 


1(8) 
 


Dnr: VC-2021-0004 


   
 


 
Next meeting: 13 Oct., 3 Nov., 1 Dec., 20 Dec. 2021 


DDLS Steering group meeting no. 6 
 
Date:  Sept 1, 2021 
Time: 13:00 – 16:00 
Location: zoom (https://uu-se.zoom.us/j/2128041769) – Passcode: 147721 
 
Attending members: 
Oliver Billker (Umeå University, MIMS director) 


Niklas Blomberg (ELIXIR director) 


Matts Karlsson (Linköping University, NSC super-computer and HPC resources director, §2 - §12) 


Erik Kristiansson (Chalmers/ Göteborg University) 


Erik Lindahl (Stockholm University) 


Emma Lundberg (KTH, Royal Institute of technology, §1 - §8) 


Fredrik Ronquist (NRM, Museum of Natural History) 


Gunilla Westergren-Thorsson (Lund University/WCMM. National SciLifeLab Committee chair) 


 


Other participants: 
Olli Kallioniemi (Director SciLifeLab, Director of the DDLS research program), Chair of the meeting 


Siv Andersson (independent KAW observer) 


Jenny Alfredsson (Acting Head of Operations Office SciLifeLab) 


Johan Rung (Head of SciLifeLab Data Centre) 


Heidi Törmänen Persson (DDLS coordinator, Operations Office SciLifeLab) 


Titti Ekegren (Coordinator DDLS steering group, Operations Office SciLifeLab) 


Ulrika Wallenquist (Coordinator DDLS-WASP interaction, Operations Office SciLifeLab) 


Björn Nystedt, WABI (§2) 


Gunnar von Heijne, WABI (§2) 


Bengt Persson, WABI (§2) 


Jessica Lindvall (§3) 


 


Members not attending:  
Janne Lehtiö (Karolinska Institute)  


Carolina Wählby (Uppsala University)  
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Agenda 2021-09-01 
 
All documents including presentations from the meeting can be found on NextCloud: 
https://nextcloud.dckube.scilifelab.se/s/csoXrRFDFN6RRZK 


 
 


1 Meeting formalities  
 
Erik Lindahl was chosen to attend the minutes. 
 
The DDLS Steering group approved the previous minutes. 
 
Update from the Director 
(See presentation: “DDLS Steering group slides”, page 4-19 for details) 


 
AlphaFold 2 was presented as an example of advances in the DDLS area. This 
is a highly accurate Open Source AI technology for Protein Structure Prediction, 
that is now available through the open acess database AlphaFold DB. 
 
The published report by Tobias Krantz “organization, styrning och finansiering 
av forskarinfrastruktur” suggests changes for the future infrastructure and 
especially e-infrastructure. In view of the changes likely to take place in e-
infrastructures, it is important that the national DDLS program, and the 
SciLifeLab-associated platform NBIS and the WABI project work together to 
formulate opinions and promote joint capabilities. 
 
DDLS Fellows recruitments: 


• What if a university does not get stellar candidates or if selected 
candidates decide to go elsewhere? 


• Choose the next ones on the list... OR 
• A recruitment round 1.5 (Jan 2022 – Mar 2022) 


• Continued dialogue with DDLS steering group is essential 
• On the other hand: long delays with recruitments and thus the start of 


DDLS is not recommended because we need to get DDLS going 
nationally 


• Need to proactively consider Diversity-Equality-Inclusion, particularly at 
the SciLifeLab board level when potentially approving 20 DDLS fellows all 
at once. 


• Need to emphasize that there also is a national mission for the DDLS 
fellows, engagement and commitment needed (10% for national training 
and networking activities + research school?). This might be stated in the 
financial guidelines. 


 
Events and upcoming meetings 2021: 
• 8 Sept - digital meeting - DDLS National reference group 
• 10 Sept - digital meeting: DDLS Coordinator/admin- networking meeting  
• 14 Sept - digital meeting – Presenting the DDLS Strategy and dialogue 


with stakeholders 


Presenter: 
Olli Kallioniemi 
 
Appendix: 
1. Previous 
minutes 21-06-02 
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• 22 Oct – digital IAB meeting  
• Oct/Nov/Dec - Mini-symposia x 4, (one for each research area) 
• 22 Nov SAVE THE DATE! - Annual full-day DDLS-conference.  


 
DDLS annual conference Nov. 22, 2021 


• Public event, open to all 
• International inspirational speakers 


• Success stories from similar initiatives (Broad, EMBL, VIB, etc.) 
• How to put the man on the moon – aim for the stars. 


• Examples... 
• Inform and discussion and feedback from the broad community 


• Academia 
• Industry, health care, others? 


Please suggest content & International speakers! 
events@scilifelab.se 
 
IAB-visit, October 20-22 – Digital meeting.  
DDLS will be discussed on Friday 22 Oct and the steering group is welcome to 
join this session which takes place between 12:30 – 14:45. There will be a short 
introduction about the DDLS program and then highlights of the data plan and 
of Research areas. RA-leads are asked to shortly present their RA-areas. After 
that discussion will follow (Overall this will include 60 min presentations + 60 
min discussion). 
 
Other issues: 


• Heidi Howard has been appointed for a 1-year assignment to map ELSI 
matters and prepare a report about challenges and solutions for 
SciLifeLab  


• Reimbursement for special time-consuming tasks for the DDLS 
steering group has been considered and a policy to do this will be 
prepared. 


• A first contact with the WASP-HS program director and staff has been 
made and collaborations, mutual topics of interest and the possibility of 
a joint call was discussed. Erik K has arranged a second meeting for 
continued discussions. WASP-HS will also be invited to a DDLS 
steering group meeting to present their plans and on-going projects. 


 
2 Following up discussions with WABI 


 
The presentation can be found on Nextcloud: 
https://nextcloud.dckube.scilifelab.se/s/BKadHSpmLrk2Hta 
 
Discussion: 
- what will the role of WABI be in 5 years from now in the light of new DDLS 
Fellows who will bring new data, knowledge and skills and the whole area is 
potentially dramatically changing as a result of DDLS?  
- Given that WABI and NBIS are more established and well accepted and highly 


Presenter: 
Björn Nystedt 
Bengt Persson 
Gunnar von Heijne 
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rated, is it necessary any more to retain the current strict policy preventing 
WABI staff from doing research and researchers participating in WABI projects?  
- DDLS SG would like to see that future fellows and other scientists could 
engage in WABI projects and also that these people could help to create 
expertise and critical mass to keep the knowledge at the cutting edge. 
- How can WABI support match the needs of the four Research areas of 
DDLS? 
- Can we create an entirely new service concept under the DDLS umbrella with 
WABI/NBIS? Such as the data-driven structural biology. AI-driven high-end 
studies of existing data sets (i.e. data-driven studies) 
- It is desirable that the DDLS support is structured as new services co-branded 
with DDLS, but also performed in collaboration 
- How can WABI services link up with the idea that DDLS would create four 
dedicated National Data offices at different locations of DDLS units? These 
could be built integrally with WABI and NBIS nodes. 
 
The Steering group will need to continue discussions about WABI collaboration 
and we would like to solicit NBIS/WABI responses to these points before going 
ahead with the recruitment plans. 
 


3 DDLS training initiatives and plans  
 
The presentation can be found on Nextcloud: 
https://nextcloud.dckube.scilifelab.se/s/BKadHSpmLrk2Hta 


 
Presentation of the plans for the DDLS education and training, which also 
include a part creating a SciLifeLab national training hub. An inventory and gap 
analysis is on-going, as well as discussions internally at SciLifeLab with 
infrastructure, Research and DDLS pillars. 
Jessica wants to establish a reference group with representatives from all these 
pillars and across SciLifeLab sites. 
 
AIM: 
• Course catalogue with data life cycle, data science, advanced strategic 
research area topics 
• Research school (2024/2025) – core courses + advanced courses in the four 
strategic areas 
• Benchmark and connect to similar initiatives eg. EMBL Training, SFI Research 
Training Ireland, Digitalt Liv Norway (exchange of courses, networking 
possibilities) 
• Include ELSI (ELSA) ASPECTS in trainings, workshops, seminar series 
 
Important that all partners involved in DDLS knows that they are also part of the 
DDLS training, this is especially important for newly recruited DDLS Fellows. 
 
How can we coordinate and deliver courses that match all target groups? To 
use already existing national training and resources and bring in the DDLS 


Presenter: 
Jessica Lindvall 
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aspect as a fast-track to get visibility in the community and get DDLS training 
started. 
 


4 Data Policy information and discussion  
 
A draft data policy document was presented. The steering group was in general 
positive to the structure, scope and overall content of the draft, but suggested it 
could be further shortened and sharpened. 
The data policy document should be a short accessible document to establish 
commitments from SciLifeLab/DDLS and expectations from affiliated 
researchers and service units. The policy must link to the DDLS program 
mission and strive for high international impact. The default must be open 
science and datasets openly available, in accordance with the FAIR principles. 
The data policy should also specify that financial contributions in calls and 
conditions for funding will depend on adherence to the data policy. The policy 
draft will be circulated in the steering group and also discussed with the 
SciLifeLab infrastructure community. 


 


Presenter: 
Johan Rung 
 


5 Update about the DDLS-WASP joint call  
 
At deadline 72 applications had been submitted. Evaluators will now be 
engaged based on the research areas of the applications. It is very important to 
make evaluators aware of the DDLS elements of this call. The plan is to have 
taken decisions by mid-October to send to the SciLifeLab board for approval. 
An extra board meeting might be needed for the final decisions of the DDLS – 
WASP joint call. 


  


Presenter: 
Erik Kristiansson 
 


6 Information about guideline documents for financial processes  
 
Presentation of the Financial controlling tools & methods developed for the 
DDLS program. The Guideline document describing funding conditions, 
budgeting, reporting and reimbursement processes at a detailed level was 
discussed. 
The guideline should include that partners are expected to comply to the data 
policy, networking and training initiatives. To assure that the guidelines are 
implemented by each partner we suggest that each partner appoints a financial 
coordinator to be in direct contact with the DDLS support team at Operations 
office. 
 


Presenter: 
Jenny Alfredsson 


 


7 Planned activities for budget 2022 
 
Planned budget items for each operational area for 2022 were presented and 
discussed.  
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Some comments and suggestions from the Steering group: 
• Budget for one 1-day event per semester for the DDLS fellows (starting 


2023) would stimulate the networking 
• DDLS-WASP budget 


o A new tailored call based on outcome from the call just finished? 
o More top-down initiatives for future collaborations? 
o Showcase DDLS projects from DDLS-WASP funds? 
o A biannual DDLS-WASP conference to promote the network 


• Start discussions about collaborations with WASP-HS  
 


8 Data management 
 
Budget for 2022/23 was discussed, in particular regarding two issues with major 
budget impact: Strategy for securing e-infrastructure resources, given the recent 
news about the future of SNIC and the Kranz investigation 


The balance between building the technical data platform and supporting 
PI-led projects developing content for it, such as study specific databases 
and web services, etc 


To secure accessibility to resources and user support, DDLS data working group 
suggests to: 


• Form direct alliances with main e-infrastructure centers,  
• Formalize collaborations with other KAW resources for data/IT, in 


particular Berzelius 
• Use external calls to interact with external projects, as already planned, 


but use the data platform primarily to enable development of scientific 
software, databases and data resources, rather than steer major funding 
into the typical PI-driven projects. 


• In particular, drive early technology development through collaborative 
pathfinder projects 


  
Pros and cons were discussed regarding the process of establishing data domain 
area nodes hosted at partner universities. These will be important in establishing 
the DDLS data platform as a national resource with close involvement of the 
research environments of the four scientific domains. The nodes would 
coordinate domain specific data issues with all other partner universities and fully 
function integrated in the DDLS data platform led projects. On one hand, it is 
important to rapidly establish a functioning platform with concrete services and 
content and engage with partner universities with the data platform. On the other 
hand, the assignment of such nodes before Fellows are in place may be 
premature, and could be negative towards the community building.  
 
It was suggested that any formed nodes should be evaluated at the end of Phase 
1 of the program and may be reassigned. It was also suggested a call to collect 
expression of interest to define the partners’ engagement could be done, and 
that the Data Strategy WG will draft such a call before the next meeting. 


 
 
 


Presenter: 
Johan Rung  
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Next meeting: 13 Oct., 3 Nov., 1 Dec., 20 Dec. 2021 


9 Research area specific mini-symposia 
 
RA-specific mini-symposia will be arranged in Nov-Dec by committees including 
younger early career researchers. The time-line for the mini symposia is: 


1. Nomination of four Scientific Committees (SC) (ongoing) 
2. Meeting with all the members of the four SC and RA leads (end of sept) 
3. Internal work SC (set dates, speakers, program), touch base with RA 


leads (oct) 
4. Announcement and registration 
5. Event (Nov-Dec) 


 


Presenter: 
RA-leads  
 


10 Research area experts 
 
Role of a DDLS research area specific expert group 


• advise on research area specific strategies and research profiles for the 
scientific programs of the DDLS 


• suggest and co-organize activities and community events around the 
research area topics 


• take part in evaluations by providing advice on the design of calls and 
the evaluation process. 


• Advice and support the DDLS fellows, post docs and PhDs within the 
area, as well as acting as a research area specific national reference 
group for data services and support, training and research school.  


• Engage the national DDLS community within each RA. 
 
Term of office - two years (Jan 2022- Dec 2023) and level of engagement 
needed is expected to be around 10%. The expert group will comprise of 4-6 
members and be led by a chair with the coordinating role.  
 


 
Profile of RA expert group members: 


• a senior expert in the DDLS field of interest, 
• cover many aspects of the research area and be an internationally 


leading scientist in the field. 
• can be from one of the partner organizations or from the Swedish life 


science community at large (industry, healthcare, etc).  
• A broad international network and connections to similar initiatives is 


highly desirable. 
 
 


Time-line and Process for appointment of RA expert group:  


Presenter: 
Oliver Billker 
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Next meeting: 13 Oct., 3 Nov., 1 Dec., 20 Dec. 2021 


 
Important to consider the Diversity-Equality-Inclusion in the RA-expert group and 
to include members from different partners of the DDLS program. 


 
11 Implementering av DDLS kompetens i grundutbildning 


 
The letter from SciLifeLab board, sent Aug. 26 can be found here: 
https://nextcloud.dckube.scilifelab.se/s/6nwaR6wNdZJjdqr 


 


Presenter: 
Olli Kallioniemi 


12 Other issues  
No further issues. 
 
The chairman thanked all participants for a nice meeting! 


 


Presenter: 
Olli Kallioniemi 


 
 
 
 
 
 
 


 
----------------------------------------           ------------------------------------------ 
Olli Kallioniemi, chair of the meeting         Erik Lindahl, Attending minutes 
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Nomination of candidates to DDLS research area specific expert groups





Background

The SciLifeLab and Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) focuses on four strategic areas for data-driven research. All of the strategic areas are essential for improving the lives of people as well as animals and nature, detecting and treating diseases, protecting biodiversity and creating sustainability, see below DDLS research areas. Scientific programs and research networks, training, data services and support, and coordination of the activities within the four research areas will become crucial for the program to succeed and reach international level of scientific excellence. In addition, proximity to local research environments and unique capabilities will be formed and a synergistic national DDLS networks will make the science within the four research areas prosper. Four DDLS research area specific expert groups can act to plan and steer activities within each research area as well as act as research area specific national scientific advisors for the program. 



Nominate a candidate

The DDLS steering group openly invites DDLS partner organizations and the Swedish scientific community at large to nominate candidates to be considered to the four DDLS research area specific expert groups. To nominate you need to fill in all required information in this form (link to form)



Questions in from (Lyyti/ formidable) (all fields are mandatory)

· First name of candidate

· Last name of candidate

· Candidate's affiliation

· Email address to candidate

· Field of Research

· Research areas (drop down list with the four areas)

· Motivation for the candidate

· Candidates vision for the DDLS program 

· Upload CV (max 2 pages)

· List of top 10 papers

· First name proposer

· Last name of proposer

· Email to proposer

· I Accept the GDPR terms above





Role of a DDLS research area specific expert group

The role of a DDLS research area specific expert group is to advise on research area specific strategies and research profiles for the scientific programs of the DDLS, suggest and co-organize activities and community events around the research area topics and take part in evaluations by providing advise on the design of calls and the evaluation process. Advise and support the DDLS fellows, post docs and phDs within the area as well as acting as research area specific national reference group for data services and support, training and research school. Engage the national DDLS community within each RA.

Term of office will be two years (Jan 2022- Dec 2023) with a possibility of extension upon program prolongation and level of engagement needed is expected to be around 10%. 

The expert group will comprise of 4-6 members and be led by a chair that has the coordinating role.	Comment by Heidi Törmänen Persson: To discuss: 
Connection to DDLS SG important, to avoid too many adjunct members, suggestion that RA SL is a member of the expert group (doesn´t necessarily need to be the chair /coordinator)





Profile of RA expert group members:

A member of the DDLS research area specific expert group is a senior expert in the DDLS field of interest, should cover many aspects of the research area and be an internationally leading scientist in the field. The RA expert can be from one of the partner organizations or from the Swedish life science community at large (industry, healthcare, etc). A broad international network and connections to similar initiatives abroad is highly desirable.

  



DDLS research areas

Cell and molecular biology 

The DDLS program will support research that fundamentally transforms our knowledge about how cells function by peering into their molecular components in time and space, from single molecules to native tissue environments. This research area aims to lead the development or application of novel data-driven methods relying on machine learning, artificial intelligence, or other computational techniques to analyze, integrate and make sense of cellular and molecular data. Our vision for the DDLS program is to support data-driven research that takes advantage of these opportunities, and builds on the state-of-the-art infrastructure and computing capabilities. 

Evolution and biodiversity 

The DDLS program will support research that takes advantage of the massive data streams offered by techniques such as high-throughput sequencing of genomes and biomes, continuous recording of video and audio in the wild, high-throughput imaging of biological specimens, and large-scale remote monitoring of organisms or habitats. This research area aims to lead the development or application of novel methods relying on machine learning, artificial intelligence, or other computational techniques to analyze these data and to address major scientific questions in evolution and biodiversity. The DDLS and SciLifeLab will also provide state-of-the-art infrastructure, computing facilities and training for data-driven research in evolution and biodiversity. 

Precision medicine and diagnostics 

The DDLS program will support data-driven research for next generation precision medicine making use of and connecting multiple data layers from genotype to molecular phenotype to clinical data. Molecular precision medicine is about tailoring preventive and therapeutic approaches to the particular characteristics of each person and their disease. Data integration and analysis in DDLS aims to lead to development of molecular patient stratification and discovery of biomarkers for disease risk assesment, prognosis, treatment or prevention. This can include development of data interpretation, visualization and clinical decision support tools. The research is expected to use assets such as high-quality electronic health care data, molecular (e.g. imaging and omics) data, as well as longitudinal patient and population registries, biobanks and digital monitoring data. 

Epidemiology and infection biology 

Infectious diseases pose significant global threats, including emerging, neglected and chronic infectious diseases, growing antimicrobial resistance, and a lack of antivirals and vaccines. For many host-pathogen systems, multidimensional, genome-scale experimental data can now be processed through computational methods and models to generate testable hypotheses regarding pathogen biology and transmission, as well as to identify antimicrobial or antiviral targets. Population-scale genetic, clinical, or public health data from pathogen surveillance efforts and 11 biobanks, on the other hand, offer opportunities for data-driven prediction of the emergence, spread, and evolution of infectious agents, improved diagnostics, and to understand pathogenicity. DDLS work in this research area will use big experimental, clinical, or pathogen surveillance data in innovative ways to transform our understanding of human, animal or plant pathogens, their interactions with hosts and the environment, and how they are transmitted through populations.













Process for appointment of RA expert group	Comment by Heidi Törmänen Persson: This section is only for planning and information to Board regarding process (will not be published on the web)

The DDLS steering group invites to nominate candidates to be considered for all four DDLS research area specific expert groups via an open call. Candidates will be evaluated based on merits and expertise and approved by the DDLS steering group.  A number of factors, such as fields of study, career stage, university, gender and so on will also be considered.



Nomination process

		Sept 1

		DDLS steering group define role and profile of RA expert group and approval of nomination process



		Sept 8

		Open nomination (published on ddls web, SciLifeLab newsletter, info mail to partner organizations via DDLS reference group)  



		Sept 8

Sept 14

		Inform at DDLS national reference group meeting 

Inform all DDLS stakeholders at the open Strategy discussion event - The future of life science is data-driven – DDLS update and strategy 



		Sept 23	

		Inform SciLifeLab Board about the process



		Sept 29

		Close nomination procedure



		

		RA leads review nominations	Comment by Heidi Törmänen Persson: To discuss: 
Consult external experts during evaluation or only within DDLS SG




		Oct 6

		Proposal of candidates for RA expert groups sent to DDLS steering group 



		Oct 13

		Decision on members for RA expert groups by the DDLS steering group



		Nov 11

		Inform SciLifeLab Board about decision on members of the RA expert groups 









Note: The DDLS research area specific expert group is not the same as the mini-symposia scientific committees nor the DDLS international expert group (the later described and defined in the DDLS steering and organization document) 
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DDLS Training and Education including a Research school 
 


Background: 


SciLifeLab Training historically builds from a bottom-up approach where platforms and research groups, 
depending on their interest and time, individually provides training to the community, both in 
undergraduate education and advanced courses. To date, SciLifeLab arranges over 170 courses per year, 
training over 4000 learners yearly. Time is now to establish a national training hub, which will have the 
role to coordinate, consolidate and scale training activities delivered at SciLifeLab with the aim to make 
the broad life science community better prepared for the data opportunities and challenges in the future. 
The DDLS training will be a large part of the training efforts done by the national training hub. Towards 
this, Jessica Lindvall was appointed as coordinator in May 2021, with a 20% assignment to plan the launch 
of a national SciLifeLab training hub in addition to plan for the upcoming DDLS training and research school 
(20%).  


SciLifeLab has the role to upskill the future workforce for data driven life science, within academia, 
industry, health care and other fields. The transition from delivery of “traditional” bioinformatics training 
to a DDLS training focuses on topics across the data life cycle and data science coupled to medicine, 
biology and industry. This is a major shift affecting all parts of the educational chain. A national SciLifeLab 
training hub can coordinate the advanced education within the domain of data science e.g. programming, 
biostatistics, machine learning etc. and data life cycle such as open science, data management etc. 
combined with niched advanced courses e.g. medical informatics, translational medicine, bioimaging, 
biodiversity, drug discovery, precision medicine etc., i.e. offering training in a multi- and cross-disciplinary 
fashion. For success, this demands synergies within SciLifeLab and across Universities, health care, 
industry and international communities such as ELIXIR and EMBL as well as national and international 
research schools.   


The DDLS education, training and research school would be coordinated by the national training hub. The 
future research school and course catalogue will make use of already established training within SciLifeLab 
and DDLS partner organisations in addition to new designed courses. The educational efforts aims to be 
established collaboratively with partner organisations, SciLifeLab Infrastructure and Research and the 
community of researchers connected to the DDLS program. 


Ongoing activities (2021): 1) survey and gap analysis (landscaping the need for courses). 2) discussion 
with research schools (WASP, SFI Centres for Research Training (Ireland), Digital Life (Norway) and others 
will follow) on how to design research schools and possible alignments and collaborations. 3) Discussions 
with DDLS partner organisations to map individual educational DDLS efforts. 4) Delivery of courses in 
topics across the data life cycle and data driven life science at SciLifeLab (NBIS and Data Center) e.g. 
reproducible research, data management etc..  


Short-term objectives could be: 1) to offer the recruited DDLS fellows a course package on e.g. 
reproducible research, data management, data protection and ethics etc. The aim is to offer core DDLS 
courses as a start/welcome package for recruited DDLS researchers. Topics aim to be agnostic however of 
great importance for the data driven researchers. 2) NBIS and Data Center, specifically, will continue to 



https://wasp-sweden.org/graduate-school/

https://www.sfi.ie/funding/centres-research-training/

https://www.digitallifenorway.org/research-school/





add to already existing training activities with regards to data driven life science, multi- and cross-
disciplinary skills and competences.  


Long-term objectives are to establish sustainable and regular DDLS training activities such as the 
research school for PhD students and post-docs and also to offer a course catalogue covering topics and 
learning paths across topics in the DDLS and strategic research areas (cell and molecular biology, precision 
medicine and diagnostics, evolution and biodiversity, epidemiology and infection biology). The DDLS 
training activities aim to include multi- and cross-disciplinary training programs and courses across 
scientific fields targeted to researchers within the data driven life science domain.  


  


Points for discussion;  


• What topics (advanced training level) are included in the Data Driven Life Science domain? 
Including specific topics within the four strategic research areas. 


• Collaborators and co-organizers for DDLS research school (national, international aspects) 
o How do we see interaction taking place? 
o To what extent do we see interaction taking place? 


• What target groups are there for the: 
o DDLS education and training 
o Research school 


• Interaction with Industry and Health care sector  
• Reference/Advisory group to be set-up to act as discussion partners in the planning of DDLS 


education and training 
o Member(s) of the SG? 
o Member from NBIS and Data Centre (representing the Data Science domain)? 
o Researchers (representing each of the strategic research areas)? 
o DDLS fellows (future recruits)? 
o DDLS partners? 
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