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I november 2009 gav regeringen alla statliga 

kulturarvsmyndigheter/institutioner i uppdrag att 

inkomma med underlag till en nationell strategi för 

digitalisering av kulturarvet. Länsmuseer och ideella 

organisationer var inbjudna att svara på uppdraget. 

 

 

Bakgrund 
 



 

En nationell strategi för 

digitalisering av kulturarvet 

 

 

 

• I december 2011 fattade regeringen beslut om en nationell strategi för 
arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra 
kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation.   
 

• Strategin spänner över alla frågor som är knutna till  digitalisering, från 
urval till bevarande och användning.  

 

• Fokus på de möjligheter som digitalisering ger för användning, 
delaktighet och medskapande och de förutsättningar som krävs för att 
detta ska vara möjligt.  

 

 

 



Europe 2020 

European Digital Agenda 

Rådsslutsatser och rekommendationer 

Nationella policies och agendor 

 

 

 

 

 

 



Mål 

 

 Kulturella verksamheter, samlingar och arkiv ska i ökad 
utsträckning bevaras digitalt och tillgängliggöras 
elektroniskt för allmänheten. 

 

 Alla statliga institutioner som samlar, bevarar och 
tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 
ska ta fram en plan för digitalisering och tillgänglighet.  

 

 Målen ska nås inom fastställda ekonomiska ramar. 

 



 Ett flertal områden kräver samordning, vissa 

hanteras av Digisam 

  

  



Digisam 

• har som huvvuduppdrag att koordinera arbetet för att 
målen för strategin ska nås under perioden 2012-2015 

• ska stå för kunskapsinhämtning och 
kompetensuppbyggnad 

• ska ta fram: 
– underlag för rekommendationer och allmänna råd.   

– förslag på en samordnad digital informationshantering och 
gemensamma kostnadseffektiva lösningar för digitalt bevarande.   

– Förslag på roll- och ansvarsfördelning  

• är en del av den nationella strategin för digitalisering av 
kulturarvet  

 

 



  

 

 Resultaten av Digisams arbete ska vara 

skalbara och användbara för hela 

kulturarvsområdet 



 Alla statliga institutioner som samlar, bevarar 

och tillgängliggör kulturarvsmaterial och 

kulturarvsinformation ska ha en plan för 

 digitalisering och tillgänglighet. 

Planer 



  

Principer och begrepp 



Styra 

Producera 

Använda 

Bevara 

Följa upp 



Infrastruktur 





  

standarder  

format 

föreskrifter 

allmänna råd 

riktlinjer  

rekommendationer 

 guidelines 

 best practises 





Digitalt bevarande 



  

Tillgängligt och 

användbart 



  

Länkad Öppen Data 



  

Länkad Öppen Data 



  

Vem säger vad? 



 
 





Europa 



Bakgrund 



  

Tillgängligt och 

användbart 



Tack för uppmärksamheten! 
Följ oss, delta och diskutera 

www.digisam.se 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook: Digisam.riksarkivet 

Twitter:  @digisam_ra 

E-post: digisam@riksarkivet.se 


