
 
 
 
 
 
 

Digitalisering 
för att göra 
kulturarvet  
 
tillgängligt 
använt 
återanvänt 



Vad är kulturarv ? 

Prästgården, klockargården samt kyrkan och klockstapeln i Tingstad, Lösings härad i  
Östergötland redovisas i akt D4:139. Bilden är beskuren.   



 
Vad som betraktas som kulturarv förändras 

med tiden…  
 

CC-BY-ND Chris Andersson 

 



 
 

 
 

   
     
                 

   
  

European Digital Agenda 
Europeana 

 
IT i människans tjänst - en digital agenda för 
Sverige 

Nationell strategi för 
digitaliseringen av kulturarvet 

EU-kommissionen 
 

e-Delegationen 

 



 
 

Sverige ska bli bäst på att använda  
digitaliseringens möjligheter 



 
 

 
 

   
     
                 

   
  



 
 

 
 

   
     
                 

   
  

Statens museer för världskultur:     
500 hyllmeter  

Arkivhandlingar 

 

Nordiska museet: 4 hyllkilometer 

Riksarkivet: 70 hyllmil 



Fotografier 
 

Riksarkivet: 14 milj 

Riksantikvarieämbetet: 4 milj 

Nordiska museet: 6 milj 



Bibliotek  
Kungliga biblioteket: 

19 miljoner tryckta objekt och 8 miljoner timmar AV-material 



Föremål 
Nordiska museet: 1,5 miljoner 

Statens museer för världskultur: 460 000 



 
 

 
 

   
     
                 

   
  

The cost of Digitising Europes 
Cultural Heritage 
• 100 miljarder € för att digitalisera samlingarna i Europas 

arkiv, bibliotek och museer inkl AV 

• Forsknings- och utvecklingsbudgeten för Joint Striker 
Fighter programmet är drygt 40 miljarder € 

• Att leverera 10 mil motorväg kostar 750 miljoner € 
– Lika mycket som att digitalisera alla ljudsamlingar på Europas 

kulturinstitutioner 

• 10 års kostnader för tillgänglighet och lagring uppgår till 
50-100% av investeringskostnaderna 

 



 
 

 
 

   
     
                 

   
  

Varför samordning ? 
 

E-tjänster för 
kulturarvsområdet – 

för att fånga in, sätta 
samman och dela  

     Kristina Alexandersson 



 
 

Vilka är användarna 
och vad vill dom 

ha? 



Söktjänster 



Nedladdningsplatser 

     Tjänster för att publicera  
och leverera data 



http://www.kringla.nu 



Tjänster för dialog och 
medskapande 



Oväntade 
möten 







Nycklar för att nå målen… 

• Lätt och fritt att använda 
• Licensiering 
• Öppna format 
• Permanenta länkar 
• Möjligt att koppla ihop  
• Stödjande lagar och regelverk 
• Släppa kontrollen… 

 



• Det är en demokratisk rättighet att få tillgång 
till och kunna använda vårt gemensamma 
kulturarv 

 
• Det lönar sig 

• Vi behöver oväntade möten och kreativ 
samverkan 
 



 
 

 
 

   
     
                 

   
  

Tack för att ni lyssnade ! 
 

 

Rolf Källman 

rolf.kallman@riksarkivet.se 

http://twitter.com/rolfkallman 

http://www.slideshare.net/rolfkallman 
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