
Digitalisering av kulturen 

 

Hur ska digitaliseringen av den svenska kulturen se ut och gå till och vilken roll ska företag, staten 
och olika myndigheter spela? .SE bjuder in till ett seminarium på temat digitalisering
Seminariets diskussion och slutsatser är ett
digitala agendan, där det digitala kulturarvet är en del.

 

Datum: 15 juni 

Tid: 13.00-16.00  

Plats: .SE:s lokaler, Ringvägen 100, 9 tr

Kostnad: Gratis 

Anmälan: Senast 14 juni 

 

Agenda 

Kultur som begrepp är vitt – här av
koppling till kultur, konst, information, musik, film och underhållning. Och givetvis det vi kallar för 
kulturarvet.  

En av talarna är Rolf Källman, informationschef på Riksantikvarieämbetet, som 

1 september på regeringens uppdrag
bevarande och digital förmedling av kulturarvet. 

Björn Flintberg, entrepenör i gränslandet teknik/pedagogik
Nindev, presenterar Skoltuben. Det är en rapport, 
Västra Götaland, som presenterar hur
som verktyg. Behövs en skol-youtube?

Anders Sjöman, kommunikationschef på Voddler, sitter i 
upplevelseindustrin. 

Moderator: Martin Rössel 

Den kanske viktigaste frågan för dagens diskussion är hur vi gemensamt ska göra kulturen 
tillgänglig och användbar för så många som 
samtidigt de viktiga frågorna om 
alternativ till Youtube? 

Youtube är en amerikansk tjänst, som till stor del bygger 
exempel de amerikanska högskolorna
liksom alla andra, flockas på Youtube, just för att det
länkarna går, men det finns många 
utbildningsväsendet och företagen ska kunna erbjuda sina tjänster digitalt 
Europa och övriga världen.  

Digitalisering av kulturen – inför den digitala agendan

Hur ska digitaliseringen av den svenska kulturen se ut och gå till och vilken roll ska företag, staten 
.SE bjuder in till ett seminarium på temat digitalisering

Seminariets diskussion och slutsatser är ett inspel till regeringens arbete med att färdigställa
, där det digitala kulturarvet är en del. 

Ringvägen 100, 9 tr, Stockholm. Tunnelbanestation: Skanstull

här avses såväl utbildningsväsendet som institutioner och företag med 
information, musik, film och underhållning. Och givetvis det vi kallar för 

, informationschef på Riksantikvarieämbetet, som 

på regeringens uppdrag ska leda samordningssekretariat för digitalisering, digitalt 
bevarande och digital förmedling av kulturarvet.  

entrepenör i gränslandet teknik/pedagogik och vd för utvecklingsföretaget 
Nindev, presenterar Skoltuben. Det är en rapport, baserad på drygt 800 intervjue
Västra Götaland, som presenterar hur skolan förhåller sig till användningen av till exempel Youtube 

youtube? 

kommunikationschef på Voddler, sitter i Digitaliseringsrådet 

Den kanske viktigaste frågan för dagens diskussion är hur vi gemensamt ska göra kulturen 
tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Seminariet bjuder på inspiration, men ställer 
samtidigt de viktiga frågorna om logistik och struktur, ska vi till exempel bygga egna svenska 

tjänst, som till stor del bygger på underhållning, men m
de amerikanska högskolorna till skillnad från europeiska få specialkonton. Svenskar, 

Youtube, just för att det är så stort. Det är där filmerna finns och dit 
en det finns många andra viktiga frågor om hur den svenska kulturen, 

utbildningsväsendet och företagen ska kunna erbjuda sina tjänster digitalt såväl i Sverige som i 
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som institutioner och företag med 
information, musik, film och underhållning. Och givetvis det vi kallar för 

, informationschef på Riksantikvarieämbetet, som från och med den 

samordningssekretariat för digitalisering, digitalt 

och vd för utvecklingsföretaget 
baserad på drygt 800 intervjuer med lärare i 

skolan förhåller sig till användningen av till exempel Youtube 

Digitaliseringsrådet som den enda från 

Den kanske viktigaste frågan för dagens diskussion är hur vi gemensamt ska göra kulturen 
möjligt. Seminariet bjuder på inspiration, men ställer 

logistik och struktur, ska vi till exempel bygga egna svenska 

på underhållning, men man låter till 
specialkonton. Svenskar, 

är så stort. Det är där filmerna finns och dit 
a frågor om hur den svenska kulturen, 

såväl i Sverige som i 


