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Digitalisering och tillgängliggörande av Bidrag till Sveriges officiella 
statistik (BISOS)  
 
Susanne Killander, susanne.killander@scb.se  
Rolf-Allan Norrmosse, rolf-allan.norrmosse@scb.se 
SCB:s information och bibliotek 
 
BISOS är det viktigaste och mest omfattande bokverket med svensk officiell statistik från 
1800-talets mitt till 1900-talets början. Från 1914 ersätts BISOS av serien Sveriges officiella 
statistik. 
 
BISOS är indelat i 23 serier inom olika ämnen, till exempel befolkning, jordbruk, hälso- och 
sjukvård, utbildning och rättsväsende, (se bilaga). Verket är i stort format, 30 x 25 cm, och 
består av 160 000 sidor text och tabeller fördelat på cirka 1472 häften. 
 
Verket finns i SCB:s information och bibliotek liksom i ett antal andra större svenska 
forskningsbibliotek. BISOS tillhör forskningens infrastruktur och Sveriges kulturarv. 
 
För digitalisering av BISOS har SCB ansökt om medel för strukturellt stöd från Riksbankens 
Jubileumsfond. Fyra miljoner kr har beviljas för upphandling av tjänsten digitalisering under 
de närmaste åren. Upphandlingen har slutförts och leverans från leverantören till SCB av den 
första digitaliserade serien, Befolkning, beräknas ske 1 oktober 2007. 
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1. Slutsatser och utmaningar vid digitaliseringen av BISOS 
Inom bokverket BISOS är det en stor variation hur de olika ämnesområdena presenteras under 
60 år, både innehållsmässigt och formellt. Det har visat sig ovärderligt att för varje häfte 
(1472) skapa ett beskrivningsblad vid genomgång av det fysiska häftet, som via 
digitaliseringsprocessen ska bli en pdf. I beskrivningsbladet framgår filnamn, titel, paginering, 
information om utvikssidor, tabeller över uppslag m.m. I beskrivningsbladet anges även den 
unika identifikator, URN:NBN:SE:SCB, som varje häfte har.  
 

1.1 Bildfångst 
Varje bild som bildfångas har en unik identifikator. Detta underlättar vid hanteringen av 
bilder och kommunikationen mellan leverantören och SCB. Bildfångsten sker med 300 dpi i 
TIFF-format. I flera BISOS häften finns utöver standard formatet (30 x 25 cm) även en del 
utvikssidor i varierande format upp till A1. Det finns även en del fotografier, kartor m.m. som 
ska bildfångas i gråskala eller färg. Vissa häften har en innermarginal mindre än 5 mm eller 
ingen alls. Häften är bundna i tjocka band. 
 

1.2 OCR-tolkning 
Vad gäller OCR-tolkning så har vi (SCB) valt att ha höga krav på att innehållsförteckningarna 
blir korrekt tolkade. Svenska innehållsförteckningar 99,9% korrekthet, franska 99,5%. Vad 
gäller den övriga texten och tabellerna har vi valt minst 85% korrekthet. För den svenska 
OCR-tolkningen har vi tillhandahållit svenska ordlistor från tiden för BISOS publicering till 
leverantören. Dessa har vi fått via Språkdata, institutionen för svenska språket, Göteborgs 
universitet. En svårighet med OCR-tolkningen är att det skedde flera stavningsreformer under 
tiden för BISOS publicering. Även OCR-tolkning av tabeller har sina problem. 
 

1.3 Framställning av presentationsfärdig pdf-publikation 
I den färdiga pdf-publikationen ska det finnas länkar från innehållsförteckningen till den plats 
där den efterfrågade sidan eller tabellen finns. Bokmärken används för att komma till rätt 
avsnitt i innehållsförteckningen. Allt för att underlätta för användaren. 
 
Index ska användas för att underlätta sökningar i hela bokverket, serier, volymer och häften. 
Sökgränssnittet ska presenteras som en expanderbar lista (trädstruktur), enligt nedanstående 
figur: 



BI – BISOS 
 

BI.A0 – Bidrag till Sveriges officiela statistik. A.       

                 Befolknings-statistik 

 
BI.A0.51 – Tabell-kommissionens underdåniga berättelse för 

åren 1851 med 1855 

 
BI.A0.51.01 – Första afdelningen innehållande folkmängden 
summariska belopp, ingångne och upplöste äktenskap, födde, aflidne, 
vaccinerade, ut- och inflyttade samt öfversigt öfver befolkningens 
årliga förändringar sedan tabellverkets början 

BI.A0.51.02 - Andra afdelningen innehållande folkmängden den 31 
december 1855 i rikets särskilda administrativa fördelningar  

BI.A0.51.03 - Tredje och sista afdelningen innehållande folkmängden 
den 31 december 1855 efter kön, ålder, civilstånd, hushåll, 
ståndsklasser, lefnadsyrken och näringar m.m., jemte dödlighets- och 
lifslängdstabeller  

BI.A0.56 – Statistiska central-byråns underdåniga berättelse 
för åren 1856 med 1860  

 

BI.B0 - Bidrag till Sveriges officiela statistik. B.       

                Rättsväsendet 
BI.C0 - Bidrag till Sveriges officiela statistik. C.       

                Bergshandtering 

BI.D0 - Bidrag till Sveriges officiela statistik. D.       
                Fabriker och manufakturer 

BI.E0 - Bidrag till Sveriges officiela statistik. E.       

                Inrikes sjöfart 
 
I BISOS häfte finns ofta flera pagineringar och även utviksblad utanför pagineringen. I pdf-
publikationen ska en löpande paginering visas tillsammans med häftets paginering eller 
frånvaro av paginering inom parentes. 
 
Vissa förändringar kommer att göras av tabeller jämfört med det fysiska originalet, till 
exempel kommer liggande tabeller att visas stående i pdf-publikationen. Tabeller över 
uppslag bildfångas som två bilder, men visas i pdf-publikationen som en sammanfogad bild. 
 

1.4 Presentation 
För att få bästa möjliga tillgänglighet av materialet planeras en presentation på SCB:s 
webbplats. SCB:s information och bibliotek planerar också att katalogisera alla häften i det 
nationella biblioteksdatasystemet Lib ris och länka till det digitala verket och kommer även att 
se till att den digitala versionen av BISOS arkiveras på ett korrekt sätt. Under arbetet kommer 
samråd att ske med Kungliga biblioteket. 
 
 



Bilaga 
 
 
BISOS är uppdelat i 23 serier: 
 
A Befolkningsstatistik. 1851-1910 
B Rättsväsendet. 1830-1912 
C Bergshanteringen. 1858-1910 
D Fabriker och manufakturer. 1858-1910 
E Inrikes sjöfart och handel. 1858-1910 
F Utrikes handel och sjöfart. 1858-1910 
G Fångvården. 1859-1910 
H Kungl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelser. 1856-1905 
I Telegrafväsendet. 1861-1910 
K Helso- och sjukvården 1861-1910 
L Statens jernvägstrafik. 1862-1910 
M Postverket. 1864-1910 
N Jordbruk och boskapsskötsel. 1865-1911 
O Landtmäteri. 1867-1910 
P Undervisningsväsendet. 1876-1911 
Q Skogsväsendet. 1870-1910 
R Valstatistik. 1872-1910 
S Allmänna arbeten. 1872-1910 
T Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. 1873-1910 
U Kommunernas fattigvård och finanser. 1874-1917 
V Brännvins tillverkning och försäljning. 1873-1911 
X Aflönings- och pensionsstatistik. 1881-1915 
Y Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och folkbanker. 1893-1910.  

II. Postbanken. 1884-1910 
 
 
 

  
  
 


