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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



Fas 2: Hemsidor



Nedladdning

• NetArchiveSuite, heritrix3
– Danska KB

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



Indexering

• Solr

– Fulltextsökning
– Indexering



Gränssnitt 1: SHINE



Gränssnitt för hemsidorna

Organisation

Tidpunkt (nedladd.)

Dokumenttyp Filtyp

FRITEXTSÖKNING

SAKREGISTER

Filstorlek

Placering på hemsidan



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



Fas 4: Indexering

• Indexeringen bygger på content
analysis/thesaurus/ordlistor



Alla kommentarer är välkomna!

www.statsvet.uu.se/digifacket


