
Arbetarrörelsens digitala 
omvandling: bevarandet av 
organisationsmaterial i den 

digitala tidsåldern

Jenny Jansson
Katrin Uba

Statsvetenskapliga institutionen

RJ-finansierat
infrastrukturprojekt



Mål och motivering
Allt fler aktiviteter i det civila samhället sker online via webbsidor och 
sociala medier (Twitter, Facebook, instagram) och det finns inget system 
för arkivering av dessa aktiviteter.

Vårt mål är att arkivera och systematisera web-baserad information från 
svenska fackföreningar. 

Med hjälp av speciell programvara kommer vi ladda ner och indexera 
(göra sökbara) fackföreningarnas hemsidor, Facebook-gruppsidor, 
Twitterflöden, youtubefilmer osv.



Varför?

För att möjliggöra forskning om våra samtida 
fackföreningar i framtiden! Gammalt material finns i 
arkivet, dokument och material producerade idag finns 
bara på webben och kan försvinna.

Det finns många frågor om fackens utveckling och 
aktivism som är obesvarade. 

Databasen kommer också möjliggöra jämförelser över tid 
och emellan olika förbund i Sverige.



Hur?

Identifiera alla organisationer – fackföreningar (förbund, lokala föreningar 
och avdelningar)

Information från hemsidor, facebook, twitter, instagram, bloggar, youtube

Ladda ned, första gången allt, därefter med jämna tidsintervall.

T.ex. en gång i månaden, men förstasidan och sociala medier dagligen

Indexera (även här krävs programvara), i första hand automatiskt genom 
content analysis (ordkombinationer)

Materialet kommer lämnas över till TAM och ARAB



3 program

Ett för nedladdning

Ett för att kontrollera om något är nytt

Ett för indexering



Tänkbara problem (challenges)

Hur mycket plats och tid det tar att spara (arkivera) allt? 
Hur ofta ska man spara? 

Indexeringen – hur detaljerad? Vilka principer ska vi utgå från?

Vilken typ av dokument är det?
Vem har upprättat handlingen?
Vad är syftet med informationen?
Vem är mottagaren av de olika informationsbitarna på sidan?

Olika hemsidor har olika struktur och använder olika termer (ord), det 
kommer att göra det svårt att identifiera olika dokument. 



Förslag på indexering
Om oss finns på alla hemsidor, kan brytas ned i:

Historia
Ledning (ledamöter, vem som gör vad, dokument från ledningen)
Kongress
Stadgar
Mål/vision med förbundet
Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner

Regionala organisationer/avdelningar: Länkar till regionala enheter

Medlemskap: Ansök om medlemskap, Varför bli medlem, Avgift, Förmåner som medlem
Vem kan bli medlem

Förtroendevald: Vad är en förtroendevald, Hitta ditt ombud, Kurser för ombud

Utbildningar: Kursutbud för medlemmar, Kursmaterial, Länkar till ABF o dylikt



Fort.

Opinionsbildning : Nyhetsbrev, Aktuellet: seminarier, demonstrationer, förhandlingar
I media; Politik/förbundets åsikter

Samarbeten med andra organisationer: Medlemskap i internationella organisationer
Samarbeten med svenska organisationer, samverkan generellt

Suborganisationer: Ungdomsförbund, Studentorganisationer, Kvinnoförbund

Ämnesordnade handlingar: 

Kollektivavtal - Vad är kollektivavtal, Avtalsförhandlingar, Vad innebär gällande avtal
Arbetsmiljö – Lagstiftning, Tips, Kurser, Försäkringar
Försäkringar - A-kassan, Hemförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Inkomstförsäkring

….



Alla kommentarer är välkomna!


