
G UJ O U R N A L E N  2 | 2015 Notiser 9 

Göteborgs  
universitet växer

  Antalet heltidsanställda ökade med 51 under 
2014 och antalet anställda är nu nära 6 000. Det 
framgår av universitetets årsredovisning som finns 
att läsa på medarbetarportalen. 

Intäkterna ökade med drygt 200 miljoner 
kronor till 5,7 miljarder kronor. GU redovisade ett 
överskott på 51 miljoner kronor. Under 2014 mins-
kade studentantalet (mätt i helårsstudenter) med 
drygt 638 jämfört med föregående år. Totalt hade 
GU 36 700 studenter (25 001 helårsstudenter) och 
1 900 aktiva forskarstuderande. 

Mer synligt på nätet 
  Göteborgs universitet klättrade några platser 

och ligger nu på andra plats i Sverige enligt  
Webometrics som mäter lärosätenas synlighet 
på webben. Sedan starten har GU legat på plats 
150–200 i världen. Toppnoteringen var augusti 
2011 då GU hamnade på plats 120 och som lägst på 
plats 260 i januari 2010. 

– Metoden har förändrats ganska mycket genom 
åren, förklarar Magnus MacHale Gunnarsson på 
analys- och utvärdering. 

Webometrics, som släpps varje halvår, består 
av fyra indikatorer: web impact, web presence, 
openness och excellence (antal högt citerade 
vetenskapliga artiklar). 

Förklaringen till den bättre placeringen i år beror 
på den andra indikatorn, synlighet på webben, som 
indikerar att antal sidor på webbplatsen har ökat. 

– Nästan alla förändringar bland de större 
svenska lärosätena ligger i den indikatorn.

Ökat förtroende  
för universitetet 

  Universitet och högskolor åtnjuter ett fortsatt 
högt förtroende. Det visar årets Förtroendeba-
rometer. Förtroendet har ökat något sedan 2014 
och ligger idag på 68 procent, strax under Sveriges 
Radio som toppar listan. 

Förtroendet för gamla etablerade institutioner, 
som den lokala morgontidningen, riksdagen, 
kungahuset, facket och storföretag, har inte 
förändrats särskilt mycket under åren. 

– Förtroende är det som bygger ett fungerande 
samhälle. Men det är en intellektuell utmaning 
att mäta, många tillfälliga händelser kan spela in, 
förklarar Henrik Ekengren Oscarsson, Sveriges 
ende valforskningsprofessor. 

S W E-C L A R I N är den svenska 
delen av det europeiska projektet 
CLARIN. Det vänder sig till alla 
som jobbar digitalt med språk 
eller text, oavsett disciplin.

– Tänk Google Maps. Visst är 
det intressant att se hel heten men 
sedan vill man ju hitta detaljerna 
också, som sitt eget lilla hus 
någonstans där nere. Frågan är 
då hur man gör, när det finns så 
otroligt mycket information. Det 
är det SWE-CLARIN ska hjälpa 
till med. Men till skillnad från 
Google, som visserligen ger svar 
på frågor men utan att tala om 
hur urvalet går till, vill vi hjälpa 
användarna både med att få veta 
vad som finns och med att sedan 
välja vad de vill fokusera på.  

D E T Ä R L A R S B O R I N som för-
klarar. Han är föreståndare för 
Språkbanken, som tillsammans 
med Svensk Nationell Datatjänst 
är de delar från Göteborgs uni-
versitet som ingår i projektet. 
Övriga medlemmar finns vid uni-
versiteten i Stockholm, Uppsala, 
Lund och Linköping, samt vid 
KTH och Riksarkivets Digisam.

– I takt med att allt fler 
områden digitaliseras, som vårt 
kulturarv, journaler, böcker och 
tidskrifter, blir det också allt 
viktigare att göra materialet 
användbart för forskningen. 
Den som exempelvis vill stu-
dera spridningen av ett speciellt 
uttryck kan ju inte själv söka 
igenom kanske hundratusentals 
böcker där uttrycket används. 
Istället kan SWE-CLARIN hjälpa 
till. Tanken är också att de olika 
medlemmarna ska komplet-
tera varandra, Språkbanken är 
exempelvis bäst på skriven text 
medan KTH har experter på tal-
teknologi. 

Projektet har två syften: dels 
att göra digitala språkresurser 
som texter, lexikon, inspelningar 
av ljud och bild, tillgängliga för 
forskning, dels att utveckla nya 
verktyg för analys.

– Utveckling av nya metoder 
måste ske i samråd med användar-

na, därför vill vi ha kontakt med 
många olika sorters forskare. På så 
sätt gynnas båda parter: Vi hjälper 
forskarna samtidigt som de bidrar 
till att vårt fält blir rikare.

I  F Ö R S TA H A N D vänder sig 
projektet till humanister och 
samhällsvetare. Men Lars Borin 
välkomnar användare inom alla 
relevanta discipliner.

– Ett exempel är medicinare 
som genom att undersöka tusen-
tals journaler får kunskap om 
biverkningar eller läkemedels-
interaktion som de annars inte 
hade lagt märke till. Men analys av 
stora mängder text kan säkert vara 
användbart även inom andra fält.

Ett nytt utmanande område är 
exempelvis sociala medier, för-
klarar Nina Tahmasebi, forskare i 
språkteknologi. 

– Det råder en spännande 
anarki på Twitter och Facebook 
där man inte är så noga med 
att följa alla regler och där 
grafiska element ofta ersätter 
ord. Problemet är dock att när 
meningar bryter mot den etable-
rade grammatiken eller ord sätts 
samman på oväntade sätt, blir 
det svårt för en dator att avgöra 
vad som är substantiv, verb eller 
något annat. Och uttryck som 
ersätts av en smiley går förstås 
inte att slå upp i lexikon.

I N T R E S S A N T N O G finns en likhet 
mellan modernt språk i sociala 
medier och fornsvenska, påpekar 
Nina Tahmasebi.

– Svenska språket standardi-
serades först i början av 1800-
talet. Innan dess fanns en stor 
variation, inte bara vad gäller 
stavning, utan också när det gäl-
ler ord och former. Språkbanken 
har cirka 4 miljoner fornsvenska 

ord och det är spännande att se 
att mycket av det vi kan läsa i de 
sociala medierna idag är en varia-
tion som hela tiden funnits i vårt 
språk, men i bakgrunden, som nu 
blommar ut i det offentliga livet. 

F Ö R AT T FÅ M E D modernt språk 
har Språkbanken samlat in 
material från bland annat två 
diskussionsforum: Familjeliv och 
Flashback. Det innebär ytterli-
gare 7,5 miljarder ord som helt 
dominerar databasen generellt 
och i förkrossande grad det 
moderna materialet. 

Men även många andra fors-
kare intresserar sig för textmas-
sor av olika slag. Bland annat 
har projektet inlett ett samarbete 
med opinionsforskare samt med 
forskare som undersöker det 
offentliga samtalet i relation till 
demokratiutvecklingen i Sverige.

– Vi blev godkända av VR 
redan 2013 men förhandlingarna 
om villkoren mellan VR och GU 
pågick nästan hela 2014. Som 
ett resultat av förhandlingarna 
ansökte Sverige om medlemskap 
i CLARIN i oktober 2014, vilket 
beviljades utan fördröjning. Att 
man till slut bestämde sig för 
satsningen är extra roligt i år 
eftersom Språkbanken fyller 40, 
förklarar Lars Borin. 

Den 17 april arrangerar SWE-
CLARIN en workshop där poten-
tiella användare bjuds in att 
berätta vad de skulle vilja göra 
som inte går att studera idag.

EVA LUNDGREN

S W E-C L A R I N

Det stora europeiska infrastruktur-
projektet CLARIN (Common Langu-
age Resources and Technology 
Infrastructure) syftar till att göra 
digitala språkresurser samt språk-
teknologiska verktyg tillgängliga för 
forskare inom alla discipliner, men 
särskilt inom humaniora och sam-
hällsvetenskap. CLARIN har idag 13 
medlemmar varav Sverige är en. Ve-
tenskapsrådet har utsett Göteborgs 
universitet till nationell samordnare 
och ger ett stöd på 50 miljoner kro-
nor fram till 2018. 

Mer information finns på: www.
sweclarin.se.

Göteborgs universitet har blivit nationell samordnare av SWE-CLA-
RIN, ett EU-projekt som ska göra digitala språkresurser tillgängliga 
för forskare inom en rad discipliner.

– Satsningen är på 50 miljoner kronor och innebär ett rejält lyft 
för svensk e-vetenskap, förklarar Lars Borin, föreståndare för Språk-
banken.

Stor satsning  
på e-vetenskap

Den goda döden
Eutanasi (dödshjälp) betyder ”en god död”. 
Inte alla uppfattar det så. 
Välkommen att delta i ett Jonseredssemi-
narium kring denna kontroversiella fråga. 

Medverkande: Lars Sandman, professor i 
vårdetik vid Högskolan i Borås, och Gunnar 
Eckerdal, överläkare, Onkologiska kliniken, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Datum: 16 april kl 9.30-12
Plats: Jonsereds herrgård
Anmälan: jonseredsherrgard@gu.se
Mer info: jonseredsherrgard.gu.se

arrangörer: jonsereds herrgård och folkuniversitetet

Lars Borin Nina Tahmasebi


