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Introduktion  
Centrum för digital humaniora (CDH) är en forskningsinfrastruktur som är öppen för forskare, lärare 
och doktorander vid Göteborgs universitet såväl som vid andra svenska och internationella lärosäten, 
forskningsinstitutioner och kulturarvsorganisationer. Förutom sakkunskap inom flera humanistiska 
discipliner, besitter vi expertis inom digital teknik- och metodutveckling, datahantering och digital 
kunskapsteori. Mer specifika områden inkluderar: Digital text- och datautvinning, textanalys, 
spatiotemporal datavisualisering, 3D-visualiseringar (objekt och rumsliga sammanhang), AI och 
bildigenkänning, virtual- och augmented reality-simulering, agentbaserade simuleringar, modellering 
av historiska miljöer, kritisk digital humaniora, arkiv- och gränssnittsdesign, informationsmodellering 
och datahantering för humanister, nätverks- och klusteranalys samt statistisk analys för humanister.  
 
CDH erbjuder en öppen och dynamisk forskningsmiljö som gör det möjligt för våra användare att 
kombinera traditionella och nya metoder och interagera med andra discipliner. Vi erbjuder forskare och 
andra anställda metodstöd, utbildning i bland annat programmering, datahantering, digital textanalys 
och geografiska informationssystem (GIS) genom kurser och handledning, seminarieserier och 
workshops. Vi är också en mötesplats för kontakt och samarbeten mellan akademi och aktörer inom 
kulturarvssektorn och andra externa aktörer.  
 
Under året har vi också initierat och stöttat forskningsansökningar, främst i samverkan med forskare vid 
fakulteten, men också nationellt och internationellt. CDH har aktivt bidragit till att fånga upp, initiera 
och diskutera idéer som senare formulerats till ansökningar och som resulterat i finansierade 
forskningsprojekt. I 2020 års DIGARV-utlysning beviljades totalt fem projekt – CDH medverkar i två 
av dem. Under 2020 beviljades CDH-stödda ansökningar om drygt 46 MSEK.  
 
Under året inleddes arbetet med att skapa en starkare närvaro online genom CDH:s Resursportal 
(dh.gu.se). Den kommer att fungera som en sammanhållen ingång till pågående forskningsprojekt och 
resurser. Här finns dynamiska plattformar, information om forskningsprojekt, utbildningsmaterial samt 
ett repositorium med öppen tillgång till fristående dataset från ett antal av våra forskningsprojekt. Under 
året implementerades också en ny samarbetsplattform för programvaruutveckling och utbildning – 
JupyterHub. Plattformens syfte är att tillgängliggöra kod och utveckling utan att kräva installation och 
beräkningskraft från användarna – en nödvändighet när kurser, workshops etc inte längre kunde erbjudas 
på plats.  Under 2020 har dessutom omställningen till Göteborgs universitets nya webbsystem krävt ett 
omfattande arbete, vilket resulterat i bättre funktionalitet, tillgänglighet och design för CDH:s 
webbaserade resurser. 
 
Med utgångspunkt i den enkät som vi genomförde under hösten 2019 har ett antal riktade satsningar 
gjorts, såsom en kurs i programmering för humanister, utlysning av interna forskningsmedel och riktat 
metodstöd mot utvalda institutioner vid den Humanistiska fakulteten.  
 
Med ambitionen att såväl stärka samverkan mellan andra infrastrukturer som att säkerställa långsiktighet 
och möjliggöra synergier kring datadriven forskning och undervisning, har CDH tillsammans med 
Svenskt hällristningsforskningsarkiv (en GU-infrastruktur) och Institutionen för historiska studiers labb 
för digital arkeologi, lämnat in ett förslag till fakultetsledningen som handlar om att skapa gemensamma 
labblokaler på Humanisten. 
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Vanligtvis organiserar CDH årligen seminarier, workshops, internutbildningar, internationella 
konferenser och symposier. Men den ordinarie verksamheten har under året påverkats av såväl pandemin 
som av höstens omfattande e-posthaveri vid Göteborgs universitet. Flera justeringar gjordes på grund 
av det förstnämnda, bland annat ställde vi om verksamheten genom att inrätta nya kanaler för 
kommunikation och förmedling och merparten av vårens planerade evenemang fick flyttas till hösten. 
En av våra nyrekryterade forskningsingenjörer har sedan hon anställdes fått arbeta på distans från 
Storbritannien. I kombination med rekommendationen att undvika fysiska möten fick e-posthaveriet 
allvarliga konsekvenser och medförde ett antal förseningar och missförstånd, och försvårade avsevärt 
driften och utvecklingen av en verksamhet som bygger på praktiskt och kollaborativt arbete. 
 
När vi nu gör bokslut över 2020 måste det ändå konstateras att det också varit ett expansivt, inspirerande 
och produktivt år för verksamheten. Inte minst på grund av att CDH genom nya personalrekryteringar 
och beviljade externa projekt blev en i det närmaste komplett expertisbas för digital humaniora och 
således möjliggjort det breda stöd till fakultetens forskare och lärare som varit en del av vårt 
verksamhetsuppdrag och som CDH arbetat mot alltsedan starten 2015. Vi ser nu framåt mot nya 
utmaningar under 2021 – förhoppningsvis på plats i våra lokaler på nybyggda Humanisten.  
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Organisation och ekonomi  
Centrum för digital humaniora är placerat vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och 
inrättat av Humanistiska fakulteten för åren 2015–2021. Styrgruppen består av ledamöter från samtliga 
institutioner samt externa ledamöter. Samtliga i CDH-gruppen träffas varje vecka för att gå igenom 
förfrågningar och planera verksamheten framåt. Veckomötena leds av föreståndaren och 
mötesanteckningar tillgängliggörs och arkiveras omgående av CDH:s kommunikatör. Utvecklargruppen 
har separata möten och stämmer fortlöpande av med föreståndaren. Verksamheten har utvecklats snabbt 
och under 2021 kommer vi behöva göra justeringar och förbättringar i den interna organisationen. Under 
2020 bestod CDH:s personalstyrka av följande funktioner och omfattningar:    
 

• Föreståndare (60%) 
• Bitr. föreståndare (25%) 
• Webbadministratör/kommunikatör (80%) 
• Forskningskoordinator (10%) 
• Utbildningskoordinator (10%)  
• Projektsamordnare Swe-Clarin (50%) 
• Forskningsingenjör 1 (30%, 70% externfinansierad) 
• Forskningsingenjör 2 (VT 50%, HT 20%, 20% externfinansierad över hela året)  
• Forskningsingenjör 3 (100% externfinansierad) 
• Forskningsingenjör 4 (40%, externfinansierad)  
• Forskningsingenjör 5 (40%, externfinansierad) 
• Forskningsingenjör 6 (100%)  
• Forskningsingenjör 7 (20% externt finansierad)  

 
CDH har en fortsatt överenskommelse med Språkbanken som innebär att två forskningsingenjörer under 
2020 och 2021 kommer att arbeta deltid vid CDH respektive Språkbanken.  
 
 
Budget redovisas separat.   
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Forskning, metodutveckling och resurser  
CDH:s fokusområden har de senaste åren varit digital textanalys, datavisualisering- och datapublicering 
samt digital kunskapsteori/kritisk digital humaniora. De tre fokusområdena överlappar varandra, det 
finns flera synergieffekter dem emellan och de är relevanta för forskningsinriktningar inom hela 
fakulteten – och bortom. De baseras på utåtriktade, dynamiska samarbeten och inbegriper inte enbart 
metod och verktygsutveckling utan utgör också en väsentlig uppgift för humaniora och 
samhällsvetenskap, nämligen att kritiskt bearbeta och reflektera digitaliseringens effekter. Nedan 
presenteras ett urval av forskningsverksamheten som syftar till att ge en upplevelse av omfattningen, 
bredden och tvärvetenskapen inom ramen för den forskning som bedrivs vid CDH. 
 
Som ett led i att fördjupa och bredda vår forskning inom kritisk digital humaniora skickades ett förslag 
på forskningsområde till Humanistiska fakulteten med ambitionen att bli nominerad till utlysningen 
Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS).  CDH:s förslag 
– Critical Digital Humanities with a focus on the intersections between knowledge production and 
artificial intelligence and autonomous systems – innebar, förutom samverkan med fakultetens 
institutioner också ett strategiskt samarbete med Chalmers STS-avdelning. 
 
CDH är sedan 2018 en officiell medlem av den av Vetenskapsrådet finansierade nationella 
forskningsinfrastrukturen Swe-Clarin, som i sin tur är en nod i CLARIN, Common Language Resources 
and Technologic Infrastructure. Swe-Clarin medverkar till att etablera en europeisk infrastruktur för 
språkbaserad e-vetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap. Som medlem tillhandahåller CDH, 
tillsammans med nio andra lärosäten och minnesinstitutioner (inklusive Kungliga biblioteket och 
Språkrådet), rådgivning och expertis bland annat relaterad till utvecklingen av gränssnitt, system och 
metoder för att hantera och tillgängliggöra digitalt arkivmaterial i kontext. Den lokala samordnaren, som 
är knuten till CDH, var inblandad i en rad projekt, publikationer och ansökningar under 2020. 
Tillsammans med Språkbanken TEXT vid GU och Språkbanken TAL vid KTH erhöll vi medel för 
projektet Terrorism i svensk politik (SweTerror): En multimodal studie av terrorismens konfigurering i 
parlamentarisk debatt, lagstiftning och politiska nätverk i Sverige 1968–2018 (22MSEK) i årets Digarv-
utlysning.  
 

Nordisk familjebok 
 
Under året har CDH bedrivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med forskargruppen Data as Impact 
Lab vid Högskolan i Borås. Projektet i handlar om att göra de av Projekt Runeberg tidigare digitaliserade 
två första upplagorna av den svenska encykopledin Nordisk familjebok (Idun- och Ugglan-upplagorna) 
tillgängliga för datadriven digitalhumanistisk forskning. Forskargruppen har tagit fram ett sökbart 
korpus förstärkt med avancerade språkteknologiska funktionaliteter som möjliggör olika former av 
specifika utsökningar och jämförelser i och mellan de två upplagorna. En preliminär version av korpuset 
levererades till CDH under hösten vilket för närvarande korrigeras manuellt. Det färdiga korpuset 
kommer att göras allmänt tillgänglig på CDH:s resursportal dels i en webbversion med ett sökgränssnitt 
som möjliggör olika former av resultatvisualiseringar, dels i ett maskinläsbart nedladdningsbart format. 
 

Moravian Memoirs 
 
CDH har under flera år arbetat tillsammans med bland annat Bucknell University för att tillgängliggöra 
Herrnhutiska levnadslopp för analys. Under året har samtliga av svenska Brödrakyrkans 
livsloppsberättelser transkriberats en modell för TEI/XML-annotering har utvecklats – ett arbete som 
fortsätter under 2021.  
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Kritikens nya ordning: mixade metoder i studiet av svensk litteraturkritik under 
ett och ett halvt sekel 
 
Projektet fokuserar tre skilda, men på intet sätt varandra uteslutande, uppdrag. Det första uppdraget 
jämför de undersökningar Lina Samuelsson genomförde med avhandlingen Kritikens ordning (2013) 
med resultat av motsvarande textmaterial i en språkdataanalys. Samuelsson analyserade bland annat den 
kritiska textens normerande diskurser – vad konstituerar en recension, vilka nyckelbegrepp genomsyrar 
den kritiska texten? Det andra uppdraget är att genomföra en språkdataanalys, och presentera lämpliga 
visualiseringar, av avhandlingen och undersökningens textunderlag.  En tredje uppgift är att genom 
språkdataanalyser av stora mängder tidnings- och tidskriftstext undersöka möjligheten att ”träna 
maskinen” till att identifiera recensioner av skönlitterära verk. Undersökningen innebär flera 
metodutvecklande utmaningar för den tekniska språkanalysen, och belyser flera metodologiska 
metaperspektiv i skärningspunkten mellan traditionell humaniora, språkteknologi och 
kunskapsteoretiska perspektiv på digitaliseringen. 

Under året har materialinsamlingen, på grund av pandemin, stött på patrull, då projektet inte kunnat 
besöka KB-labbet i Stockholm för att hämta ut och bearbeta digitaliserad text ur dagspressen. En enklare 
maskinsökning har gjorts i det transkriberade materialet. Därutöver har projektet under hösten och 
vintern påbörjat uppmärkning av tidskriften Dagny (1886–1911), för en första maskininlärning. För en 
initial uppmärkning anlitades två annoterare från Språkbanken Text, men den mer detaljerade, och 
kategorispecifika, uppmärkningen genomförs av projektets deltagare. Förhoppningsvis kommer vi 
(eller: maskinen) kunna identifiera en skillnad i texttyp mellan litteraturkritik och övriga artiklar. 
Projektet leds av Jonas Ingvarsson, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.  

 

Queerlit –  Utveckling av metadata och sökbarhet för HBTQI-litteratur 
 
Under året beviljades projektet medel från Riksbankens Jubileumsfond. Projektet har fyra specifika 
mål:  
1) att utveckla en tesaurus för mer precis ämnesbeskrivning av HBTQI-litteratur i samarbete med 
LIBRIS och KvinnSam och att göra denna kompatibel med existerande standarder för ämnesord  
2) att identifiera HBTQI-litteratur med hjälp av ett expertråd  
3) att skapa en deldatabas i LIBRIS i samarbete med Kungl. biblioteket och KvinnSam  
4) att göra denna deldatabas tillgänglig genom ett gränssnitt som tillåter mer specialiserade sökningar 
än LIBRIS i dagsläget gör, samt genom att länka till öppen data.  
Utöver att möjliggöra översikter över HBTQI-litteratur kan databasen användas till att följa 
utvecklingen över tid i enskilda författarskap och i olika genrer, samt att överblicka vilka metaforer, 
begrepp och bilder som används för att skildra HBTQI, i och utanför kanon. Projektet påbörjas först 
hösten 2021. Projektet leds av Jenny Bergenmar, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. 

 

AI och hällristningar  
 
CDH ingår som drivande part i två arkeologiska projekt vid Institutionen för historiska studier. Projekten 
syftar till att avancera datering och klassifikation av svenska och internationella hällristningar från 
bronsålderna genom AI, datadriven forskning och visualisering.  Detta gäller dels projektet 
Hällristningar i tre dimensioner – dokumentation, forskning och förmedling, finansierat av Riksbankens 
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Jubileumsfond. Under 2020 utvecklade och tränade projektet Deep Learning-algoritmer vilket resulterat 
i att det att det är möjligt att identifiera och utföra objektklassifikation av exempelvis båtar, cirklar och 
människor på hällristningar. Dessutom har projektet utvecklat två nya processer för att bättre visualisera 
3D-dokumentation av hällristningar.  
 
Dels ingår CDH i ett nytt femårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet med start 2021, Tracing the 
carvers on the rocks. Målsättningen med projektet är att identifiera och koppla hällristningar till 
specifika ristare eller grupper av ristare. Det är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt som innefattar 
arkeologi (Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet), strukturgeologi (Institutionen för 
geovetenskaper, Göteborgs universitet), datavetenskap och AI (CDH) samt kulturarvsmetoder (Vitlycke 
Museum i Tanum). Projektet kommer att utveckla ny datadriven forskning och digitalisera 
hällristningsdokumentation för att analysera, identifiera och klassificera hällristningar. Den 
digitaliserade datan skall användas för att träna algoritmer att känna igen och kvantifiera motiv- och 
stilvariationer samt identifiera olika ristningstekniker, djup och granitens kornstruktur. Denna 
strategiska inriktning kommer att fortsättas och stärkas fram till och med 2025.  
Metodutvecklingen inom projekten är inte begränsad till hällristningar, utan utgör en plattform för 
liknande analys av kulturarv som 3D-data, som medel för att automatiskt identifiera och digitalt 
karaktärisera motiv. Projekten leds av Johan Ling och Christian Horn, Institutionen för historiska 
studier.  
 

CHAQ2020 
 
Under 2020 deltog CDH i regeringsuppdraget expedition CHAQ2020 till antarktiska halvön för att där 
dokumentera lämningarna efter den svenska Nordenskjöldexpeditionen (1901–1903) på Snow Hillön, 
Hoppets vik, och Seymourön. Det digitala materialet som hämtades in under årets första månader 
omfattar 3D-modeller, fotografier, ljudinspelningar, panoraman, filmer och ritningar. Dokumentationen 
har under året bearbetats och publicerats nu dels som en rapport av Riksantikvarieämbetet, dels som en 
portal av CDH (antarctica.dh.gu.se) genom vilken det processade materialet kontextualiseras och görs 
tillgängligt för forskare och allmänhet. Portalen erbjuder direktlänkar till korresponderande poster hos 
Svensk Nationell Datatjänst där materialet i dess helhet (inklusive den rådata från vilka 3D-modellerna 
är processade) publiceras. 
 

Hemse stavkyrka och Södra Råda gamla kyrka 
 
Arbetet med Virtual Reality-modellerna (VR) av Hemse stavkyrka och Södra Råda gamla kyrka har 
pågått fortlöpande under 2020, men konferenser och utställningar har påverkats av pandemin och 
skjutits fram till sommaren 2021. Virtuella visningar och granskningsseminarium på distans har utförts, 
och en vetenskaplig publicering av rekonstruktionsarbetet med Hemse stavkyrka helt i VR har 
accepterats som ett innovativt bidrag till Biennial International Conference for the Craft Sciences 
(BICCS) med publicering genom Form Akademisk. 
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Modelling seafaring from prehistory and beyond 
 
Projektet Modelling seafaring from prehistory and beyond är ett interdisciplinärt samarbete som förenar 
metoder inom oceanografi, paleohistoria och numerisk simulering i syfte att modellera förhistorisk 
sjöfart. Med hjälp av ett simuleringsverktyg utvecklat i samarbete mellan forskningsingenjörer vid CDH 
och forskare vid Ohio State University, USA, använder projektet experimentella data på förhistoriska 
båtar, framdrivningsmetoder och öppna klimat- och miljödata samt på vind och havsströmmar. Det 
agentbaserade simuleringsverktyget kan användas för att under förutsägbara väderförhållanden simulera 
möjliga strandhugg under långa havsfärder eller bestämma deras sannolika längd och säsongsberoende. 
Metoden kommer användas för att konstruera en baseline för förhistoriska havsfärder längs 
nordamerikanska Stillahavskusten, modellera säsongsbunden jakt av havsbyten, spridningen av 
megalitfenomenet i Europa och det senare maritima utbytet av metaller under bronsålder, samt dra 
slutsatser om rutter och navigationsförmågan hos forntidens befolkningar. Applikationen utgör även en 
viktig komponent i den programansökan som nyligen skickats in till Riksbankens Jubileumsfond: 
Maritima Möten: en kontrapunkt till den dominerande landbaserade berättelsen om europeisk 
förhistoria. I detta projekt kommer ett internationellt tvärvetenskapligt team av forskare att skapa en 
mer nyanserad berättelse om resor till havs under förhistorien och om havets betydelse för långväga 
kontakter och utveckling av kulturer i ett långtidsperspektiv. Forskare och forskningsingenjörer från 
CDH medverkar i projektet.  
 

Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den fria 
scenkonsten i Göteborg 1968–2010 
 
Under året har Expansion och mångfald främst arbetat med inmatning av data, förbättringar och 
justeringar i databasstrukturen samt påbörjat analyser med hjälp av nätverksvisualiseringar. Genom 
arbetet har en mycket mer mångfacetterad bild av scenkonsten än som tidigare varit erkänd presenterats 
vilket in sin tur utmanar dominerande synsätt inom etablerad scenkonst. En programansökan baserad på 
projektet har skickats in med syftet att bland annat vidareföra och utveckla digitala metoder som skapar 
och kritiskt undersöker en inkluderande infrastruktur för scenkonstforskning. Projektet leds av Astrid 
von Rosen, KUV.  
 

Kartläggning av religion i vardagen: medeltida helgonkulter i Sverige och 
Finland 
 
Under året har digitalisering av bilddatabasen Medeltidens bildvärld (SHM) och Ikonografiska registret 
(RAÄ) slutförts. Projektet har arbetat intensivt med inmatning av data och centralt har varit att förbereda 
materialet för Öppen länkad data och möjliggöra hämtning i realtid av kulturarvsdata och öppna 
standarder för datadefinition, till exempel ICONCLASS och Art & Architecture Thesaurus Online, 
Getty Research Institute. Fokus har också legat på import av kulturarvsdata (fornlämningar och 
bebyggelse) för att skapa basregister för medeltida kultplatser och byggnader. Särskild omsorg har lagts 
vid att kvalitetssäkra dessa uppgifter. Databasstrukturen har förbättrats och justerats vid många tillfällen 
som en anpassning till en djupare förståelse för källmaterialet och som en anpassning till externa 
informationssystem både i Sverige och Finland. Två studenter från Lunds universitet har under en månad 
arbetat i projektet med datainmatning. Projektet leds av Sara Ellis Nilsson, Linnéuniversitetet. 
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Integrerad plattform för kulturarvsforskning 
 
Under 2020 har arbetet med en integrerad online-plattform för forskning på digitaliserat 
kulturarvsmaterial fortgått. Plattformen utgörs av en infrastruktur för kollaborativt arbete och är 
anpassningsbar till mångskiftande forskningsprojekt som tillåter forskare i ett projekt att tillsammans 
importera, redigera, exportera, visualisera och analysera data. Plattformen är också anpassad för en 
långsiktig publicering av data, både för människor och för maskiner som maskinläsbar strukturerad data. 
Förutom moduler i plattformen som tillåter administration av data har under året utvecklats moduler för 
visualisering av data i tid och rum genom implementering av ett kartgränssnitt samt moduler för visning 
av visuell data (2D-bilder) i gallerier och visning av enskilda bilder.  
 
Utvecklingen av följande moduler har påbörjats under 2020 och fortsätter under det kommande året:  
1) avancerad bildvisning på klientsidan (webbläsaren) enligt IIIF-standarden (International Image 
Interoperability Framework) som tillåter visning av högupplösta bilder i multipla skikt av exempelvis 
manuskript, miljöer och föremål och att lagra annoteringar knutna till definierade områden på bilderna  
(lokala eller externa) i vår SQL-databas;   
2) visualisering och analys av nätverk som gör det möjligt att identifiera kluster av information och 
relationer mellan entiteter hos insamlad data, till exempel samröre mellan personer;  
3) positionering av 3D-objekt i en spatial kontext som tillåter utforskning, analys och annotering av 
högupplösta punktmoln och ”textured meshes” i webbläsaren eller med VR-utrustning;  
4) hämtning i realtid av kulturarvsdata från K-samsök;  
5) tillgängliggörande för K-samsök att skörda våra forskningsdata och lägga in dem i K-samsök.  

 

Aroseniusprojektet och dess vidareföringar  
 
Arbetet med Aroseniusprojektet har slutförts under året med att arkivet migrerats till en ny 
databasstruktur med bättre förutsättningar för långsiktigt underhåll. En rapport har färdigställts och 
presenterats för finansiärerna. Baserat på koncept utvecklade inom Aroseniusprojektet bidrog CDH med 
ett publikt gränssnitt för föremålsdokumentation i det RJ-finansierade arkeologiska projektet Nyckeln 
till Uppåkra: digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv (projektet leds av Mats Roslund, Lunds 
universitet). Gränssnittet erbjuder en ingång till materialet där det kan filtreras efter tillgängliga metadata 
såsom material, tidsperiod, typ och ornamentik.  
 
Ett liknande arbete har utförts för publicering av det RJ-finansierade projektet Stiftsvalsen som 
musikarkiv om Pehr Strands spelur (strand.dh.gu.se) och associerade stiftvalsar. Resultatet är en 
plattform genom vilken forskare kan tillgodogöra sig forskningsresultaten om spelurens konstruktion 
genom interaktiva 3D-modeller och filmer, lyssna på samplingar från stiftvalsarna, ladda ner tekniska 
data och ta del av extensiv fotodokumentation. Projektet leds av Johan Norrback, HSM.   
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Konsultation, metodstöd och utbildning  
En del av CDH:s verksamhet och uppdrag handlar om att ge digitalt metodstöd till forskare och lärare 
vid Humanistiska fakulteten. Sammantaget deltar CDH i ett femtontal forskningsansökningar per år i 
samarbete med forskare från i första hand Humanistiska fakulteten, men också i samarbete med andra 
lärosäten och kulturarvsinstitutioner nationellt och internationellt. Även om ansökningarna inte beviljas 
kan det förberedande gemensamma arbetet ses som ett pedagogiskt och utvecklingsmässigt stöd. Detta 
gäller förstås även beviljade projekt då projekttiden förutom det utvecklings- och metodarbete CDH 
stöder projektet med, dessutom innebär en vidareföring av CDH:s utbildningsuppdrag – forskare 
utbildas och lär sig behärska och förstå digitala metoder och verktyg genom projektets praktiska 
processer. Detta kan sedan i sin tur vidareföras till studenter och andra forskare.   
 
 

 
Figur 1 Fördelningen av CDH:s timmar av konsultation över universitet, fakultet och institution. 
 
Under 2020 har CDH konsulterat och givit stöd till samtliga institutioner vid humanistiska fakulteten, 
sammanlagt 265 timmar utspritt över CDH:s personal och institutionerna, se Figur 1. Vi har vidare 
konsulterat om uppskattningsvis 33 timmar till Göteborgs universitets övriga fakulteter. Därutöver har 
vi också lagt omkring 98,5 timmar på support till samarbetspartners vid andra universitet och 
organisationer i Sverige och utomlands. 
 
CDH har också samarbetat med olika organisationer inför gemensamma ansökningar. På Humanistiska 
fakulteten matchar detta samarbete de institutioner som också tagit del av en hög grad av CDH:s 
supporttimmar, se Figur 3, vilket också tyder på välutvecklade relationer. 
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Figur 2 Fördelning av CDH:s samverkan på humanistiska fakulteten i antalet supporttimmar och samarbeten i 
ansökningar för respektive institutioner  

 

Kurs: Programmering för humanister 

Under hösten 2020 lanserade CDH sin första upplaga av en kurs i programmering för humanister, 
särskilt inriktad på forskare och studenter på avancerad nivå. Kursen gav deltagarna en grund i 
programmeringsteknik i Python och introduktioner till moderna tillämpningar inom digital humaniora, 
så som maskinlärning, social nätverksanalys och visualisering. Syftet med kursen var att bygga en 
grundläggande förståelse för programmering och digitala verktyg men också att exponera CDH:s 
verksamhet och kompetenser. Vidare utgjorde kursen en investering i metodstöd för framtida projekt 
med fakultetens forskare samt en katalysator för nya frågeställningar inom deras egen forskning med 
digital humaniora. Programmeringskursen hade totalt 18 deltagare från Humanistiska Fakulteten under 
tre tillfällen à två timmar. Omdömet var utmärkt med en mediannöjdhet på 4 av 5, där 90 procent av 
deltagarna svarade att de fick större förståelse för programmering och 70 procent svarade att de ville 
lära sig mer (övriga svarade ”kanske”). Kursen integrerades i CDH:s nya samarbetsplattform för 
programmering (jupyter.dh.gu.se), med mycket goda omdömen. Det är avsikten, baserat på kursens 
sammantagna vitsord, att en kurs i programmering för humanister skall hållas regelbundet, potentiellt 
både på engelska och svenska. 
 

Kurs: Geografiska informationssystem  
 
CDH lanserade en introduktionskurs i GIS (Geografiska Informationssystem) hösten 2019. På grund av 
stor efterfrågan erbjöds samma kurs våren 2020 innan vi följde upp med en avancerad kurs som bjöd in 
deltagare från båda introduktionskurserna. Precis som programmeringskursen var GIS-kursen särskilt 
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inriktad på forskare och högre nivås studenter. Efter att deltagarna fått bekanta sig med de fundamentala 
begreppen inom GIS och lärt sig att navigera i kursens program QGIS presenterades mer avancerade 
användningar för att öka relevansen för applikation i deltagarnas egen forskning. Alla steg finns 
väldokumenterade och delade tillsammans med all data använd i kursen på CDH:s resursportal. 
Förhoppningen är att deltagarna i framtiden ska kunna gå tillbaka och reproducera dessa användningar 
på sina egna källmaterial och data. 
 
Totalt hade introduktionskurserna 25 deltagare varav sex valde att även delta i den avancerade kursen. 
Kurserna gavs vid tre tillfällen à två och en halv timme. Intresset var störst från Institutionen för 
historiska studier med totalt elva deltagare, följt av Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 
med sju deltagare. Även Institutionen för språk och litteraturer (tre deltagare), Institutionen för 
kulturvetenskaper (två deltagare) och Instititutionen för svenska språket (en deltagare) deltog. Vi hade 
dessutom en gäst från Linnéuniversitetet och två studenter från masterprogrammet i digital humaniora. 

 

Masterutbildningar 
  
CDH har förutom övriga samarbeten med masterprogram vid Göteborgs universitet haft ett fruktbart 
samarbete med masterprogrammet i digital humaniora. CDH:s forskare och forskningsingenjörer har 
som gästlärare gett föreläsningar och laborationer i programmets kurser och handlett mastersuppsatser. 
Vidare har också mastersstudenter getts möjlighet att presentera sina uppsatser i anknytning till CDH:s 
ordinarie forskningsseminarium samt på ”DH-pizzaseminariet”.  
 
Under 2020 har CDH samarbetat med andra masterprogram vid Göteborgs universitet. CDH har utlyst 
två uppsatsprojekt för masterstudenter i språkteknologi vid Institutionen för filosofi, lingvistik och 
vetenskapsteori även och bistått med handledningskompetens. Detta har bland annat syftat till att öka 
vår synlighet och öppna nya ingångar till forskning.  
 
Under höstterminen gjorde Philipp Tögel, mastersstudent i digital humaniora vid Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, sin praktik vid CDH. Tögel var knuten till Institutionen för historiska studier och 
arbetade inom ramen för projektet Moravian Lives, bland annat med att utveckla en modell för 
TEI/XML-annotering av Brödrakyrkans livsloppsberättelser. Handledning var ett delat ansvar mellan 
Institutionen för historiska studier och CDH. 
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Seminarier och workshops  
CDH informerar om pågående forskning och aktiviteter inom digital humaniora genom att erbjuda en 
rad olika seminarier och publika aktiviteter. DH-seminariet  är en öppen seminarieserie kring 
digitalisering och humaniora, med återkommande träffar en eller ett par fredagseftermiddagar i 
månaden. Artificiell intelligens och humaniora är en öppen seminarieserie med utgångspunkt i den 
pågående forskning som bedrivs vid de olika institutionerna på Humanistiska fakulteten vid Göteborgs 
universitet.  DH-pizzan är en lunchpresentationsserie om digital humaniora, som ges varje fredag. Här 
bjuder vi på pizza och presentationer i ett kortare och informellt format om pågående forskning, digitala 
verktyg och andra aktiviteter på Göteborgs universitet och Göteborgsregionen. Artificiell intelligens och 
humaniora samt DH-pizzan  fick helt eller delvis ställas in på grund av pandemin. Under hösten startade 
vi åter DH-seminariet  över Zoom och uppslutningen var mycket god. 
 

DH-seminariet & AI och humaniora-seminariet  
 

• 15 januari:  CDH:s föreläsningsserie om AI och humaniora startade med en inledning av 
Cecilia Lindhé och därefter Andreas Ekström som talade om Sju sätt att äga världen. Detta 
evenemang var ett samarbete mellan Centrum för digital humaniora, föreläsningsserien Ett 
HUM om vid Göteborgs universitet och Världskulturmuseet i Göteborg. [250 deltagare]  

• 16 januari: Sofie Kluge: Synergies. Bridging the Gap Between Traditional and Digital Literary 
Studies. [8 deltagare]  

• 18 september: Elena Lamberti: Performative Storytelling: Probing Through Words. [12 
deltagare] 

• 23 oktober 2020: Marcel O’Gorman: Making Media Theory: Crapentry as DH Method. [20 
deltagare] 

• 16 oktober 2020: Asad Sayeed: Adversarial vagueness: manipulative language and 
autonomous agents. [15 deltagare] 

• 17 november 2020: David Berry/Anders Fagerjord: Digital Humanities: Knowledge and 
Critique in a Digital Age. [14 deltagare] 

• 27 november 2020: Jonas Linderoth: Spel som narrativ form – ludonarrativ dissonans, 
procedural retorik och att berätta med ”spår”. [21 deltagare] 

• 11 december 2020: Mia Liinason m fl: Forskningsprojektet TechnAct. [19 deltagare] 

 

DH-pizzan 
 

• 21 februari 2020: Mats Fridlund: Vad är och kan digital humaniora vara på Göteborgs 
universitet och annorstädes. [13 deltagare]   

• 28 februari 2020: Mats Fridlund/Cecilia Lindhe: Enkät om forskares behov och önskemål inom 
digital humaniora på Humanistiska fakulteten. [16 deltagare] 

• 13 mars: Johan Malmstedt: Discrete Essences: The Concept of the “Digital Audio Object" in 
Material Published by IASA 1986 – 2009. [ställdes in pga pandemin] 
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Workshops och konferenser 
 
Varje termin arrangerar vi ett antal nationella och internationella workshops och konferenser.  
 

• 20 april: Love Börjeson, föreståndare KB-labb: Workshop om topic modeling: "What’s so 
funny? Modeling topics on jokes from Reddit". [11 deltagare]  

• 10 september 2020: Temadag om digital humaniora. [25 deltagare] 
• 10–11 juni: Internationellt symposium: Diaspora. Herrnhutism - Migration - Innovation 1750–

1850. Samarbete med Institutionen för historiska studier. [25 deltagare] 
• 6 november: Workshopen som Digarv tillsammans med CDH hade planerat i Göteborg 

genomfördes digitalt den 6 november. Talare var Tom Cramer, Stanford University Libraries, 
Stuart Dunn, King’s College London samt Katrin Glinka, Fachhochschule Potsdam. [40 
deltagare]  

• 3 december: Internationell workshop i Modelling seafaring from prehistory and beyond i 
samarbete med Svenskt hällristningsforskningsarkiv (SHFA) och Ohio State University. [18 
deltagare] 
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Samverkan  
CDH ingår i flera lokala, nationella och internationella nätverk. Det är inte möjligt att här räkna upp 
dem och de samarbeten som är kopplade till enskilda forskare. Nedan nämns de som varit mest aktuella 
under 2020.  
 
CDH:s lokala samverkan består av samarbete med fakultetens institutioner, infrastrukturer och 
fakulteter vid GU samt kulturarvsinstitutioner i Göteborg. Exempelvis har CDH, tillsammans med GU-
infrastrukturen Svenskt hällristningsforskningarkiv (SHFA) och Institutionen för historiska studiers 
labb för digital arkeologi, inlämnat ett förslag till fakultetsledningen som handlar om att skapa 
gemensamma labblokaler på Humanisten. Det skulle inte bara säkerställa långsiktighet och möjliggöra 
synergier kring datadriven forskning och undervisning, utan även skapa gemensamma ytor för 
workshops, labbverksamhet, möten och annan interaktion. Till detta kan läggas andra pågående initiativ 
som de samtal som Göteborgs universitetsbibliotek (UB) och CDH har med Kungliga biblioteket (KB) 
i Stockholm om möjligheterna att starta en filial till KB-labb i Göteborg. Vår samverkan med UB har 
ytterligare befästs under året, genom samarbeten kring utlysningen av forskningsmedel inom digital 
humaniora, där ett av de två forskningsanslagen var inriktade mot forskning som använder sig av UB:s 
digitala samlingar och resurser inom digitalisering.  
 

 
Figur 3 Antalet samarbeten (samverkanansökningar, projekt) i Skandinavien. 
 
CDH har samverkat med Litteraturbanken i en rad olika projekt, under året inleddes ett arbete med att 
skapa resursportal/kartgränssnitt som synliggör och tillgängliggör äldre, västsvensk litteratur. Den 
digitala kartan omfattar tre landskap: Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Arbetet har under året 
lämnats över till Språkbanken som färdigställt Litteraturkartan (litteraturbanken.se/litteraturkartan). 

Kopplingen till Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) vid GU har befästs ytterligare under 2020 
och en rad gemensamma projekt har initierats. Föreståndare och forskningskoordinator för CDH ingår 
båda i ledningsgruppen för CCHS och mer specifikt som koordinatorer för Embracing the Archive-
klustret. I denna överlappande verksamhet har samverkan med en rad externa aktörer, såsom museer 
och arkiv, initierats och konsoliderats. 
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Våra nationella samarbeten är många. Förutom det nationella nätverket som medlemskapet i Swe-
Clarin ger, har CDH har under 2020 varit djupt involverat i frågor som rör nationell samverkan kring 
andra forskningsinfrastrukturer. Vi deltog i en ansökan om en nationell forskningsinfrastruktur för 
visualisering av vetenskapliga data (INFRAVIS) ledd av Chalmers tekniska högskola och som 
ytterligare stärkte kopplingarna till andra enheter för infrastrukturer som Humanistlaboratorierna vid 
Umeå universitet och Lunds universitet. Vi deltog i fyra ansökningar till VR/RFI om att bli prioriterade 
infrastrukturer: SweHumlabs som syftar till att skapa en distribuerad nationell infrastruktur för 
humaniora och samhällsvetenskap; DARIAH – forskningsinfrastruktur för konst och humaniora, ledd 
av Linnéuniversitetet; INFRAVIS – skickad ånyo in en ansökan; samt KB-labb vid Kungliga biblioteket. 
I januari 2021 medverkade CDH i två ansökningar i VR/RFI:s utlysning för nationella infrastrukturer: 
Infravis: Visualisering av vetenskapliga data (Chalmers huvudsökande) samt Huminfra: nationell 
infrastruktur för digital humaniora (Lunds universitet huvudsökande).  
 
CDH förvaltar den digitala utvecklingen inom 4 av totalt 14 beviljade projekt i utlysningen DIGARV: 
Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar (2018 & 2020). Utlysningen, som grundar 
sig på ett regeringsuppdrag, uppmanar till samverkan mellan universitet och kulturarvsinstitutioner och 
inbegriper sålunda samverkan med externa aktörer såsom museer, arkiv och bibliotek. Projekt som vi 
medverkar i är Kartläggning av religion i vardagen som i sin tur har samverkansavtal med Statens 
historiska museer och Riksantikvarieämbetet. CDH medverkar även i projektet Expansion och 
mångfald. Som ett led i CDH:s långsiktiga åtagande att tillgängliggöra forskningsdata från dessa projekt 
har vi även inlett ett samarbete med nämnda kulturarvsinstitutioner samt Göteborgs stadsmuseum kring 
metodutveckling och strategier för tillgängliggörande och utbyte och ömsesidigt berikande av data 
genom K-samsök. Som ett led i arbetet har flera möten med Riksarkivet ägt rum för att möjliggöra 
digital användning av TORA-registret (Topografiskt register över historiska bebyggelseenheter) i 
forskning och undervisning enligt modellen för Öppna länkade data. Under 2020 beviljades ytterligare 
två projekt. Under nästa år startar projekten Vem eller vilka ristade hällarna i Bohuslän? och Terrorism 
i svensk politik.   
 
CDH har ett samverkansavtal med Statens historiska museer inom vilket vi utvecklar vi dels en Virtual 
Reality-simulering, dels ett interaktivt informationssystem om gotländska Hemse stavkyrka. Dessa 
digitala resurser kommer utgöra en viktig del i den nya basutställningen Vikingarnas värld, vilken 
kommer bli världens största utställning på det temat när den invigs sommaren 2021. 
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Figur 4 Antalet samarbeten (samverkan, ansökningar, projekt) i hela världen. 
 
Vår internationella samverkan har under året stärkts. Vi har tecknat ett samverkansavtal med 
University of Malta och som resulterat i en gemensam workshop (som fått flyttas fram till mars 2021) 
om Visualising and Mapping Conflict in the Digital Age. Avtalet är också en del av det pågående 
forskningsprojektet om digitalisering och analys av konsulära arkiv på Malta.  
 
Tillsammans med forskare från Sussex Humanities Lab, University of Sussex och det brittiska företaget  
Mnemoscene har vi sökt medel från Story Futures, och under hösten och vintern 2020 anordnat en online 
workshopserie om immersivt berättande med hjälp av digitala verktyg. Workshopserien har haft dels 
projektet Flights of Lysander, dels CDH:s Aroseniusprojektet som utgångspunkt. 
 
Genom CDH:s medverkan i en expedition till Antarktis för att digitalisera och tillgängliggöra spår efter 
Nordenskjöldexpeditionen har flera nationella (Riksantikvarieämbetet, Polarforskningssekretariatet, 
Gränna museum, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och Luleå tekniska universitet) och 
internationella (Svenska ambassaden i Buenos Aires, Argentinas Instituto Antarctico) samarbeten 
etablerats. 
 
 
 
 
  



   
 

 
 

 

19 
 

Kommunikation 
CDH:s Resursportal 
 
Under 2020 har vi arbetat med att skapa en starkare digital närvaro och som ett led i detta arbete upprättat 
CDH:s Resursportal, som är ingången till våra publicerade plattformar och pågående forskningsprojekt. 
Portalen samlar och presenterar också det utbildningsmaterial vi producerar samt utgör ett repositorium 
med öppen tillgång till fristående dataset från ett antal av våra forskningsprojekt publicerade enligt 
FAIR-principen (findable, accessible, interoperable och reusable). Dessa dataset innefattar i dagsläget 
GIS-data och rådata från databaserna, och kommer i framtiden utökas med källkoden till de webb-
applikationer CDH utvecklat. På CDH:s Github-kanal finns tekniska specifikationer samt källkod för 
våra pågående och avslutade projekt.  
 

JupyterHub: Samarbetsplattform för utveckling och utbildning  
 
Under hösten 2020 implementerades också en ny samarbetsplattform för programvaruutveckling och 
utbildning, genom den öppna källkodslösningen JupyterHub. Plattformens syfte är att tillgängliggöra 
kod och utveckling utan att kräva installation och beräkningskraft från användarna, och utvecklades som 
svar på pandemiutbrottet och dess krav på omställning till distansarbete. Plattformen kan således utgöra 
ett nav för CDH:s verksamheter, såsom workshops, akademiska kurser och demonstrationer. Lösningen 
har under slutet på 2020 integrerats i CDH:s kurs Programmering för humanister, med tillhörande 
utvärdering som pekar på att miljön var en särskilt uppskattad del av kursen, samt i den internationella 
Ocean Modelling Workshop, där forskare och arrangörer kollaborativt kunde utvärdera ett nytt 
simuleringsverktyg. Avsikten är att vidare integrera samarbetsplattformen i fler aspekter av CDH:s 
verksamhet, i ytterligare kurser och arrangemang som ett verktyg för att minska bryggan mellan 
humanistisk forskning och kod. 
 

Sociala medier och outreach  
 
Under 2020 lanserades en ny webbplats med bättre funktionalitet och design, som ett led i att hela 
Göteborgs universitet bytte webbsystem. Vi publicerar kontinuerligt intervjuer med gästforskare och 
seminariehållare på vår webbplats. Våra seminarier spelas in och publiceras på vår webbplats, från och 
med den 23 september 2020 textas de i enlighet med nya EU-direktiv för ökad tillgänglighet.  
 
Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i månaden, vi har i dagsläget 268 prenumeranter med en 
öppningsfrekvens på omkring 60 procent (jfr generell öppningsfrekvens på 22,8 procent, enligt en 
studie genomförd av IBM Marketing Cloud). Klickfrekvensen ligger på 20–50 procent (jfr genomsnitt 
på 3,5 procent globalt). Vi har 666 följare på Facebook och 786 följare på Twitter i skrivande stund. 
(jfr 569 resp 271 i juni 2020). 
 
En digital anslagstavla sattes upp utanför vår lokal under våren 2020 där vi avser att bland annat 
annonsera våra kommande evenemang när Humanisten åter öppnar upp efter pandemin. Vi arbetar 
kontinuerligt för att skapa samverkan och öppna flöden mellan CDH och den verksamhet som bedrivs 
vid fakulteteten.  
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