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Vad händer med material som 
skapats på internet?

Allt fler aktiviteter sker online och det finns inget 
system för arkivering av dessa aktiviteter.

Vårt mål är att arkivera material genererat av svenska 
fackföreningar på internet.

Vi laddar ner och indexera svenska fackföreningars 
hemsidor, Facebook-gruppsidor, Twitterflöden, 
youtubefilmer osv.



Vad gör vi som andra inte gör?

- KulturArw3, Internet Archive etc.

• Regelbunden nedladdning (jämna intervall)
• Hamnar hos organisationernas egna arkiv
• Sökfunktion

- Sociala medier – finns det någon som arkiverar flöden?



Varför fackföreningar?

• Gammal rörelse med exceptionellt bra (pappers)arkiv

• En rörelse som är lätt att identifiera



Vad gör vi?

Fas 1: Förarbete

1. Samla in adresser till Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube

2. Intervjuer med sociala medieansvariga på 
förbunden

3. Samlat in samtycke (ej klart)



Fas 2: Hemsidor

• Börjat nedladdning av organisationernas hemsidor

• Förenklat sker detta genom tre steg:
– Ett skript som laddar ned
– Ett skript som kollar om det skett förändringar sedan 

förra nedladdningen
– Ett skript för indexering



Hela processen



Nedladdning

• NetArchiveSuite, heritrix3
– Danska KB

• Hela webplatsen: en gång i månaden
• Förstasidan: en gång per dag



Indexering

• Solr

– Fulltextsökning
– Indexering



Gränssnitt 1: SHINE



Gränssnitt 2: Wayback Machine



Sammanfattning hemsidorna

• Beprövad mjukvara för harvesting
• Beprövad mjukvara för indexering och 

användargränssnitt
• Allt funkar typ



Fas 3: Sociala medier

• Nedladdning: Olika program för olika sociala medier
• Indexering: Solr
• Användargränssnitt: SHINE



Twitter

• Tweets samt kommentarer, likes/hjärtan, retweets, lista 
över följare och följer

• Har gjorts förut
• Twitter hyfsat öppna för nedladdning



Facebook

• Statusuppdateringar, kommentarer, likes, delningar

• Facebook gör vad de kan för att förhindra 
nedladdningar



YouTube

• Vi har vid två tillfällen laddat ned allt som finns på 
YouTube-kanalerna

• Metadata: 
– Views
– Likes
– Kommentarer
– Längd
– datum

• Ännu inget script för regelbunden nedladdning



Utmaningar

• Tekniska problem
• Samtycke
• Forskningsetik
• Copyright



Tekniska problem

• Dåligt programmerade hemsidor

• Javascript (dynamiska hemsidor)

• Nedladdningscykler

• Bandbredd



Samtycke

• Oetiskt att ladda ned flöden och hemsidor utan 
samtycke

• Olagligt att ladda ned flöden från sociala medier utan 
samtycke

-> kontaktat samtliga förbund och bett om skriftligt 
samtycke



Arbetarrörelsens Arkiv och
bibliotek

TAM TCO-och Saco-
förbund utan
arkiv

LO SAC TCO Saco

Elektrikerna, IF Metall, 
Transportarbetare-
förbundet, 
Målareförbundet, Livs, 
Handelsanställdas
förbund, Kommunal, 
Pappers, Byggnads, 
Hotell- o restaurang, 
Seko, GS-facket, 
Fastighetsanställdas
förbund, 
Musikerförbundet

Vision, 
Fackförbundet ST, 
Finansförbundet, 
FTF - facket för 
försäkring och 
finans, 
Försvarsförbundet, 
Journalistförbundet, 
Lärarförbundet, 
Polisförbundet, SLF,  
Skogs- och 
Lantbruks-
tjänstemanna-
förbundet, 
Teaterförbundet, 
TULL-KUST, 
Unionen, 
Vårdförbundet

Akademikerförbundet
SSR, Civilekonomerna, 
DIK, Fysioterapeuterna, 
Kyrkans
Akademikerförbund, 
Lärarnas Riksförbund, 
Naturvetarna, Saco-
förbundet Trafik och
Järnväg, Sjöbefäls-
föreningen, Sveriges
Arbetsterapeuter, 
Sveriges Ingenjörer, 
Sveriges läkarförbund, 
Sveriges Skolledar-
förbund, Sveriges
Tandläkarförbund, SULF

Jusek, 
Officersförbundet, 
Reservofficerarna, 
SRAT, Sveriges
yrkesmusikers-
förbund (symf), 
Sveriges Arkitekter, 
Sveriges
Farmaceuter, 
Sveriges
Psykologförbund, 
Sveriges
Veterinärförbund



Etik

• Etikprövning

• Sociala medier kan innehålla känsliga personuppgifter:
– Anonymisera
– Begränsa användningen av databasen



Copyright

• Bilder som publicerats på hemsidor utan att 
organisationen äger copyright.

– Återpublicering: brott mot upphovsrätten?



Fas 4: Indexering

• Indexeringen bygger på content
analysis/thesaurus/ordlistor



Dags att indexera!

Ni utgör vår referensgrupp av indexeringsexperter.

1. Vi har fått dubbla budskap kring indexeringsfrågan. Vissa 
har sagt (bla de som gav oss pengar) att indexering gör hela 
skillnaden. Andra (inkl forskare i arkivvetenskap) har sagt åt 
oss att strunta i indexeringen, fulltextsökning räcker. 

Vilket råd ger ni? Ska vi indexera vårt material? Varför? 
Varför inte? 
Diskutera för- och nackdelar med indexering/sakregister av 
stora mängder digitalt material.



2. Hur ska materialet indexeras? Ni i referensgruppen 
har fått till uppgift att ge ett förslag på hur materialet 
ska indexeras.
- Hur skulle ni indexera materialet? 
- Ska allt material (hemsidor och sociala medier) ha 
samma typ av indexering? 
- Försök formulera principer som kan vara vägledande 
för att bygga ett index över materialet.



Gränssnitt för hemsidorna

Organisation

Tidpunkt (nedladd.)

Dokumenttyp Filtyp

FRITEXTSÖKNING

SAKREGISTER

Filstorlek

Placering på hemsidan







Gränssnitt för sociala medier

Organisation

Tidpunkt

Socialt medium

Filtyp

FRITEXTSÖKNING

SAKREGISTER

Statusuppdatering

Likes

Dela

Tweet

Retweet

Kommentarer

views



www.statsvet.uu.se/digifacket


