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Digisam ska 
 Presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar och 
arkiv som ska främja prioriteringar inom digitaliseringsarbetet och ett framtida 
användande av gemensamma format samt öppna och gemensamma standarder för 
det statliga kulturarvsområdet, inkl definitioner av de olika aspekterna inom begreppet 
digitalisering samt råd kring användbarhet och tillgänglighet.  Ta fram förslag på 
nationella riktlinjer för en samordnad digital informationshantering och ett samordnat 
och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar och arkiv, inkluderat AV-
arkiv. Ta fram förslag på roll- och ansvarsfördelning för arbetet med aggregering, 
digitalt tillgängliggörande och digitalt bevarande inom den statliga kulturarvssektorn. 
Representera frågor om digitalisering av kulturarvet gentemot andra statliga och 
privata aktörer.  Samordna arbeten som de deltagande myndigheterna gemensamt 
bedriver, t.ex. gällande digitalisering, gemensamma standarder och system samt 
policies och riktlinjer.  Följa upp och utvärdera arbetet med den nationella strategin 
 Arbeta med standarder och system för digitalt bevarande och användning i digitala 
miljöer  Medverka i EU-arbetsgrupper kring digitalisering och undersöka 
möjligheterna till finansiering via EU 
För sina 24 medverkande myndigheter/institutioner dessutom: Bedriva 
omvärldsbevakning. Samla och sprida aktuell forskning inom området.  Upprätta & 
förmedla kontakter med organisationer och privata aktörer inom området.  Arbeta 
med och informera om juridiska frågor om upphovsrätt kring digitalt bevarande och 
förmedling.  Erbjuda stöd med kommunikation,  seminarie- och kursverksamhet.
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Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner
Digital informationshantering och infrastruktur 
Digitalisering av kulturarvet, nuläge & vägvalsfrågor 



Vägledande principer Checklistor 
Vägledning om upphovsrätt        Spectrum på svenska 



AV-material
Digital produktion
Strategisk planering



Lagring via SUNET
Forskningssamverkan



Slutrapport med 
förslag till regeringen
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