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Humanistiska fakulteten lyste år 2012 ut projektmedel för riktade forskningssatsningar inom 
spirande områden, och beviljade ett anslag om 1,3 mkr för att utveckla Digital humaniora. En 
av ansökans utgångspunkter var att Göteborgs universitet från 2013 förlängde sitt stöd till 
styrkeområdena Språkteknologi och Kulturarv, och dessutom flyttade Kulturarv till 
humanistiska fakulteten. Enligt resonemanget att den produktiva skärningspunkten mellan 
språkteknologi och kulturarv är Digital humaniora avsåg vi att utveckla möjligheterna för hur 
kulturarvet kan öppnas för forskning med hjälp av språk- och informationsteknologi och om-
vänt, hur kulturarvet kan utgöra en resurs för språk- och informationsteknologisk utveckling. 
För det ändamålet avsåg vi att 
 
1 utarbeta och inbjuda till tvärvetenskapliga forskningsprojekt med databasen Svensk prosa-
fiktion 1800–1900 som testplattform 
2 organisera seminarier och workshops  
3 inbjuda en gästforskare, Susan Schreibman 
 
Projektledaren Mats Malm kom att ingå i kulturarvsprojektet, Critical Heritage Studies, som 
en av ledarna för klustret som fokuserade på arkivfrågor. Därigenom uppstod resurser för ett 
antal fler aktiviteter i linje med projektet Digital humaniora. I det följande redovisas hur fa-
kultetens medel användes, men i beskrivningen främst av seminarier redogörs också för hän-
delser som bekostades genom CHS. Medlen utnyttjades i huvudsak från april 2013 till juli 
2014: p.g.a. förändrade beräkningsmodeller uppstod ett överuttag på 41.595 kr som täcktes av 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. 
 
Arbetstid betald genom projektmedlen (ekonomisk redovisning sist i dokumentet): 
Jenny Bergenmar, forskningsplanering och -koordinering 10% 201307-201406 
Ann Ighe, forskning 100% 201405-06 
Dimitrios Kokkinakis, språkteknologisk utveckling och forskning 40% 201307-201406 
Mats Malm, projektledare: 0 (allt arbete på egen forskningstid) 
Stina Otterberg, koordinator 50% 201304-2011401 
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1 Forskning 
Under 2013 vidareutvecklade Otterberg material och metadata i databasen spf1800-1900.se 
för att den skulle fungera med de tekniker som togs fram för att göra olika slags sökningar. 
Kokkinakis tog fram sökredskap, inte minst för s.k. topic modeling som gör det möjligt att 
identifiera tematiska sammanhang i stora textmängder, samt metoder att urskilja vilka associ-
ationer som knyts till ett bestämt ord över tid.  
 Den 12 november 2013 organiserade vi ett idéseminarium i Ågrenska villan:  
Skönlitteratur som vetenskapligt källmaterial: hur analyserar vi kulturarvet utan att låsas av 
kanon? Det ägnades åt tvärvetenskapliga diskussioner kring metodutveckling och bruk av 
stora textmängder i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, och hade drygt 30 del-
tagare främst från humaniora men också från samhällsvetenskap. Programmet inleddes med 
presentationer av Svensk Nationell Datatjänst, Språkbanken och vår grupp. Därefter demon-
strerades en rad redskap för undersökning av stora texter, inbegripande de tekniker 
Kokkinakis tagit fram och dessutom en nyutvecklad analysmodell konstruerad av Peter Leo-
nard, Librarian of Digital Humanities vid Yale, som varit en av våra främsta samarbetspart-
ners.  
 Därpå följde engagerade diskussioner som mynnade ut i slutsatsen att teknikerna och 
tillvägagångssättet var mycket lovande för att göra svensk skönlitteratur till en vetenskaplig 
källa för en lång rad discipliner och därunder skapa grogrund för djupgående tvärvetenskaplig 
metodutveckling, men att det behövs större material för att nå dit. 
 Arbetet fortsattes genom utveckling av nya metoder och frågeställningar. Stina Otter-
berg lämnade sitt uppdrag och avlöstes av Ann Ighe från ekonomisk historia, som tillsammans 
med Kokkinakis tog fram modeller för att analysera hur arbetsuppgifter och yrken fördelats 
på män respektive kvinnor över tid. Förutom de söktekniker som togs fram av Kokkinakis och 
Leonard, ledde vi också två masterstudenters examensarbete kring en ny teknik att söka fram 
vilka associationer som omger söktermer i stora textmaterial (Koltrast). 
 Vi utarbetade en projektansökan som utvecklade möjligheterna att analysera kulturarv 
och kanonbildning genom skönlitterärt material, The Inherited Self. Ansökan bordlades hos 
M. och A. Wallenbergs fond men avslogs till slut. Critical Heritage Studies var huvudsökande 
för en Marie Curie-ansökan där en doktorandtjänst fördes till Digital humaniora vid fakulte-
ten. Anskan avslogs 2014 men är insänd i en omarbetad version. Ansökningar kring teknologi 
för att jämföra översättningar mellan olika språk samt analysera känsloyttringar i stora text-
material har utvecklats med Kokkinakis som huvudsökande och har just sänts in. 
 Under 2013 fick Malm och Bergenmar i uppdrag att utarbeta en rapport över läget 
kring och förutsättningarna för digital humaniora vid fakulteten. Rapporten (finansierad av 
medel utanför detta projekt) publicerades 2014, då också en ansökan om bildandet av ett 
Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, förlagd vid Institutionen för littera-
tur, idéhistoria och religion lämnades in (ansökan beviljades och fakulteten anslog 1 mkr per 
år 2015-1017 medan Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion anslog drygt 800 tkr 
för motsvarande tid). 
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2 Seminarieverksamhet 
Sexton seminarier från två timmar till heldagsformat med en rad olika gäster har arrangerats, 
se förteckning i slutet. Ett antal har finansierats av Critical Heritage Studies, några har arran-
gerats i samarbete med olika institutioner. 
 
3 Gästforskare 
Vi bjöd in Susan Schreibman, Long Room Hub Senior Lecturer in Digital Humanities vid 
Trinity College Dublin, som gästforskare. Hon besökte fakulteten i två omgångar under våren 
och hösten 2013 och gav flera välbesökta seminarier kring forskningsfrågor och utbildnings-
frågor. Hon stödde oss i att bygga upp en kurs i Digital humaniora på avancerad nivå, en kurs 
som sedan vidareutvecklats och drivs av Jenny Bergenmar i samarbete med en rad institution-
er. Undervisningsdelen har utvecklats till en plan för ett masterprogram i Digital humaniora. 
Utvecklingsarbetet har stöttats av fakulteten och GU och en ansökan har just lämnats in. Pla-
nerad start HT 2017. 
 Fler gästforskare bjöds in under 2014, finansierade av Critical Heritage Studies (Matt-
hew Jockers och Peter Leonard).  
 
Resultat 
Projektet har skapat uppmärksamhet vid fakulteten på Digital humanioras möjligheter, och 
samtidigt utvecklat ett brett kontaktnät inom GU, inom landet och internationellt. Det Cent-
rum för digital humaniora som etablerats 2015 har goda förutsättningar att utveckla en verk-
ligt fruktbar verksamhet, och medan ett centrum inte skall rymma undervisning är vi i färd 
med att parallellt bygga upp en masterutbildning som är unik för Sverige och som syftar till 
att bygga in perspektivet i alla nivåer av utbildning och forskning. Genom kopplingen till 
Critical Heritage Studies har vi utvecklat goda kontakter med kulturarvsforskning nationellt 
och internationellt; genom kopplingen till Språkbanken har vi utvecklat goda kontakter med 
språkteknologiska aktörer och flera institut för digital humaniora. Särskilt knyter vi oss just 
nu till Digital Information Studies, University College London, som har en mycket stark po-
sition inom digital humaniora och arkivforskning, samt därtill kulturarvsstudier. Critical Heri-
tage Studies är, i ett samarbete med UCL, bland de tolv sökande till UGOT Challenges som 
gått vidare (mars). I denna ansökan ingår Digital humaniora som en del. Genom Critical Heri-
tage Studies har Malm också stöttat konferensen Challenge the Past / Diversify the Future, 
19-21 mars 2015 (http://www.challengethepast.com). 
 Parallellt har vi etablerat ett samarbete där vi blir den administrativa basen för en nor-
disk avdelning av den internationella organisationen för digital humaniora, Alliance of Digital 
Humanities Organisations (ADHO). Avdelningen etableras under våren 2015 och kommer att 
bli ett nav för nordisk/skandinavisk forskning kring digital humaniora. 
 För publikationer, konferensdeltagande och seminarier, se nedan.  
 
Publikationer  
Jenny Bergenmar, (2014) Digitala textkritiska utgåvor. I Historia i en digital värld, 
http://digihist.se/4-historieforskning-i-den-digitaliserade-varlden/fordjupning-digitala-
textkritiska-utgavor/. 
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Jenny Bergenmar och Mats Malm, Digital humaniora vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universi-
tet. En rapport, Göteborg 2014. 

Ann Ighe, ”Women’s Work across Time and Place”, under utgivning. 
Dimitrios Kokkinakis and Mats Malm. (2013). A Macroanalytic View of Swedish Literature 

using Topic Modeling. Proceedings of the Corpus Linguistics. Lancaster University 
Dimitrios Kokkinakis. (2013). Annotation of interpersonal relations in Swedish 19th century 

prose fiction. In proceedings of the Third Workshop on Annotation of Corpora for Rese-
arch in the Humanities (ACRH-3). In memory of father Roberto Busa (1913-2011). Sofia, 
Bulgaria.  

Dimitrios Kokkinakis, Ann Ighe and Mats Malm. (2014). Vocation Identification in Swedish 
Fiction. Proceedings of the Fifth Swedish Language Technology Conference (SLTC-2014). 
Uppsala. 

Dimitrios Kokkinakis, Mats Malm, Jenny Bergenmar and Ann Ighe. (2014). Semantics in 
Storytelling in Swedish Fiction. Proceedings of the Digital Access to textual Cultural Heri-
tage (DATeCH). Madrid, Spain. 

Mats Malm. (2013). ”Digitala arkiv och forskningsfrågor”, Historia i en digital värld, red. Jessica Par-
land-von Essen och Kenneth Nyberg, http://digihist.se/5-metoder-inom-digital-historia/fordjupning-
digitala-textarkiv-och-forskningsfragor/. 

Mats Malm, Jenny Bergenmar, Dimitrios Kokkinakis and Peter Leonard. (2014). The Inhe-
rited Self: Reappraising Literary Cultural Heritage through Digital Methods. In Digital 
Humanities Workshop. (Poster). Lausanne, Switzerland. 

 
Konferenser m.m. utöver dem som redovisats bland publikationer 
Jenny Bergenmar: Medverkan i CLARIN-NL-projektet COBWWWEB (Connections 

Between Women and Writings Within European Borders). 
Ann Ighe: Workshop vid Glasgow University, ”Women’s Work across Time and Place”. 

Workshopen har kort dokumenterats av en medverkande doktorand i bloggen som skapa-
des som ett resultat av den samma:  

https://workandgender.wordpress.com/2015/01/02/womens-work-across-time-and-place-
workshop-report-part-three-data-data-collection-and-future-directions/ 

Mats Malm: ”Cultural Heritage Bypass”, Sorting the Digital Humanities Out, Humlab, Umeå 
universitet, 5–6 december 2013. 

 
Resurser 
En lista med över 12.000 yrkesbeteckningar samlade från olika källor, samt skript som använ-

der denna lista och utnyttjar böjningssuffix samt sammansättningsanalys för att märka upp 
yrkesbeteckningar samt deras genus. 

”Molnsökningsfunktionen” Koltrast (http://www.kvictor.se/koltrast).  
 
Seminarier 
2012 
Digital humaniora – metodutveckling och möjligheter 
Fakultetsseminarium, Lilla hörsalen 31 oktober kl. 10.00–15.15 
10.00 Inledning  
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10.10 Digital Humanities and Sophisticated Text Analysis. John Nerbonne, Groning-
en/Freiburg, President of The European Association for Digital Humanities 

11–11.30 Kaffe 
11.30 Mot digital (språk)historia i Språkbanken. Lars Borin 
11.50 Svensk prosafiktion 1800–1900: en databas för tvärvetenskaplig metodutveckling. Stina 

Otterberg och Dimitrios Kokkinakis 
12.10 Vad är webbvetenskap? Torbjörn Lager 
12.30–13.30 Lunchpaus 
13.30 Utgivning och receptionsstudier: Selma Lagerlöf-arkivet och Women Writers in Europe. 

Jenny Bergenmar och Leif-Jöran Olsson 
13.50 Computational cultural studies vs digital humaniora. Mats Björkin 
14.10 De digitala resursernas betydelse för framtidens forskning. Kristian Kristiansen 
14.30–c:a 15.15 Uppsamling 
 
2013 
Susan Schreibman, Trinity College Dublin, internationell auktoritet inom Digital Humanities 
och utgivare av flera centrala böcker på området: 
The Present and Futures of the [Digital] Humanities 
Torsdag den 25 april kl. 13.15 
Lilla hörsalen 
 
Digital Resources in Teaching 
Torsdag den 25 april kl. 9.15-12.00  
E322 
 
Imitation and Originality: A Classical Issue 
Onsdag den 3 april kl. 13.00-17.00 
C430, Humanisten 
13.00 Scott McGill: Plagiarism in Antiquity 
14.00 Sigrid Schottenius: Demands of Originality from Late Antiquity till Today: The Recept-

ion of Proba’s Cento 
15.00 Paus 
15.30 Mats Dahlström: Originality and Copy in the Digitized Society 
16.30 Concluding Discussion 
 
12 september 15.15 i C361: 
Caroline Sporleder, professor i Computerlinguistik und Digitalisierung, Universität Trier och 
gäst hos Textteknologilabbet (Centre for Language Technology): 
Digital Humanities: Chances and Challenges  
(abstract: se nedanför) 
 
30 oktober 15.15 i E322 
Cecilia Lindhé, universitetslektor vid Humlab, Umeå universitet: 
Pekandets arkeologi: medeltida materialitet i digitala miljöer 
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12 november 9–16, Ågrenska villan. Idéseminarium: 
Skönlitteratur som vetenskapligt källmaterial: hur analyserar vi kulturarvet utan att låsas av 
kanon?  
Tvärvetenskapliga diskussioner kring metodutveckling och bruk av stora textmängder i hu-
manistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Ett fåtal platser finns kvar och föranmälan är 
nödvändig, se mer på http://spf1800-1900.se/forskning. 
 
13 november 15.15 i E322 
Lars Björk, förste konservator vid Kungl. biblioteket och doktorand i informationsvetenskap, 
Borås: 
Hur reproduktiv är en reproduktion? Det textbaserade kulturarvet i digitalt format 
 
2014 
22 januari 10.15 i E322, Humanisten 
Peter Leonard, Librarian for Digital Humanities Research, Yale University: 
Poetry, Intertextuality, Network Analysis 
 
22 januari 15.15 i E322, Humanisten 
Peter Leonard, Librarian for Digital Humanities Research, Yale University: 
Trawling in the Sea of the Great Unread: Sub-corpus Topic Modeling and Humanities Rese-
arch Applied on the Modern Break-Through 
 
20 februari 15.15 i C430, Humanisten 
Dick Kasperowski, Vetenskapsteori, berättar om det nya projektet 
Vetenskap, amatörer och ”crowdsourcing”: digitaliseringens nya former för vetenskaplig 
kunskapsproduktion 
 
27 mars 15.15 i C430, Humanisten 
Matthew Jockers, Professor of English, University of Nebraska, Lincoln: 
Macroanalysis. Digital Methods and Literary History  
 
28 mars 13.15–17 i Stora konferensrummet, plan 8 
Matthew Jockers, Professor of English, University of Nebraska, Lincoln: 
Seminarium: Building Literary Labs: Research Infrastructure and Research Issues 
 
4 september 13.15 i C430, Humanisten 
Timothy Tangherlini, professor i Scandinavian Studies, UCLA: 
The Telltale Hat: Text mining and visualization techniques for large scale Humanities corpora 
 
9 oktober 15.15 i C450, Humanisten 
Monica Billger, professor och ledare för Center of Visualization och Karin Wagner, docent i 
konstvetenskap och visuella studier samt Tillämpad informationsteknologi, IT-universitetet: 
Om visualisering i forskningen och IT-universitetets Center of Visualization 
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30 oktober 15.15 i C450, Humanisten 
Mats Björkin, docent i filmvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, GU: 
Virtual Reality-verktyg för humanistisk forskning 
 
11 november 13.15–18 i Lilla hörsalen 
Arkiven i det digitala – det digitala i arkiven 
Ett eftermiddagsseminarium om arkiven i framtiden med  
Johanna Berg, utredare vid Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och 
digital förmedling av kulturarvet (Digisam), Riksarkivet;  
Maria Ljungkvist, enhetschef, Nationalmuseum; 
Pelle Snickars, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet; 
Jonathan Westin, forskare, Kulturvård, Göteborgs universitet. 
(dokumenterad på http://criticalheritagestudies.gu.se/clusters+and+heritage+academy/stagig-
the-archives/video-gallery) 
 
Ekonomi 

Konto	   Kontotext	   Belopp	  
	   	  Intäkter	   	  	   	  	  
	   	  30120401	   2:8	  ap.7	  fo/fou-‐anslag	  hum,förd	   1	  300	  112	  
	   	  34070	   Intern	  medelsfördelning	   41	  482	  
	   	  Summa	  intäkter	   1	  341	  595	  
	   	  Kostnader	   	  	   	  	  
	   	  4014	   Lön	  forskare	   -‐589	  001	  
	   	  4015	   Lön	  universitetslektor	   -‐101	  903	  
	   	  4016	   Lön	  universitetsadjunkt	   -‐102	  881	  
	   	  4081	   Förändring	  av	  sem.löneskuld	   -‐15	  296	  
	   	  4091	   Periodisering	  löner	  och	  arvoden	   0	  
	   	  4323	   Skattefria	  traktamenten,	  utlan	   -‐7	  664	  
	   	  4331	   Bilersättningar,	  skattefria	   -‐594	  
	   	  4332	   Bilersättningar,	  skattepliktig	   -‐701	  
	   	  4391	   Skattepliktig	  sjukvårdsersättn	   -‐236	  
	   	  4811	   Ext	  anordn	  kurs-‐	  o	  konf.avg	   -‐2	  735	  
	   	  50111	   Lokalkostnader	  fördelning	   -‐83	  827	  
	   	  5511	   Biljetter,	  flyg,	  tåg,	  buss	  etc	   -‐7	  251	  
	   	  5512	   Taxi	   -‐410	  
	   	  5513	   Hotell	  och	  logi	   -‐7	  217	  
	   	  5521	   Extern	  representation	   -‐4	  393	  
	   	  570441	   Universitetsgem	  indirekta	  kostnader	   -‐151	  607	  
	   	  570442	   Fakultetsgem	  indirekta	  kostnader	   -‐44	  631	  
	   	  570443	   Institutionsgem	  indirekta	  kostnader	   -‐192	  019	  
	   	  5724	   IT-‐kostnad,	  fördelad	   -‐27	  942	  
	   	  5795	   Språkgranskning	  och	  översättning	   -‐736	  
	   	  5797	   Medlemsavgifter	   -‐549	  
	   	  Summa	  kostnader	   -‐1	  341	  595	  
	   	  Resultat	   	  	   0	  
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