


Syfte - Väcka intresse för arkivens verksamhet 

 
-I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, offentliga beslut likväl 

som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad på pergament, 

papper och datafiler. 

 

-Med Arkivens dag vill vi visa på arkivens rikta historiska innehåll, men också 

lyfta fram det arbete som bedrivs med att säkerställa den information som 

skapas idag. 

 

-Vi vill öka kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en förfluten 

tid och för en framtid. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, 

alla har tillgång oavsett medborgarskap, i stort sett allt är också öppet för 

forskning. 



Mål: 

 

Besök och användning 

- Stimulera till ökad och breddad användning av arkiven 

- Locka nya besökargrupper 

 

Politik och pengar 

- Öka medvetenheten / kunskapen om arkiv i allmänhet och 

särskilt för politiker, beslutsfattare och anslagsgivare 

 

Sektorn och självbilden 

- Förändra den allmänna bilden av arkiv och arkivverksamheten 

- Involvera arkivsektorn att utveckla nya former av verksamheter 

och förbättra självbilden 

  



Organisation 

 

- Nationellt kansli 

- Nationell ledningsgrupp (SASS) 

 

- Regionala kontaktpersoner 

- Regionala nätverk 

 

- Lokala institutioner / arrangörer 

- Lokala nätverk 









- Bok – och biblioteksmässan i Göteborg 

 

- ”ta klivet in i arkivet” utställning i SJ:s kulturvagn 

 

 

Idéer som inte genomfördes inom Arkivens dag 

- Årets arkiv 

- Frimärken 

- Mjölkpaket 

- TV-inslag och radioprogram 

 





Teman 

 

1998:  

1999: Människor och sekelskiften 

2000: Skola, folkbildning, utbildning 

2001: Kärlek i arkiven (nordiskt tema) 

2002: Skandaler 

2003: Idrott, kropp och hälsa 

2004: Kommunikation (nordiskt tema) 

2005: Det skall vi fira - jubileer och märkesdagar 

2006: Mat och dryck 

2007: Människan i arkivet (nordiskt tema) 

2008: Nöjen 

2009: På liv och död 

2010: Klimat och väder (nordiskt tema) 

2011: Konst 

2012: Framtiden  

2013: Flora och fauna 



Succé 

 

Etablerat arrangemang – tradition 

 

Enskilt arrangemang med bäst mediabevakning (press och radio) 

 

Svårt att nå nationell TV 

 

Stort arrangemang på mindre orter – litet arrangemang på stora orter 

 

Lockar nya besökare men skapar också goda relationer och 

förväntningar hos redan befintliga besökare 

 

Effekt på politiker och anslagsgivare? 



Nya nätverk – nationellt, regionalt, lokalt 

Nya samarbetsformer och samarbetspartners 

 internt, externt, inom sektorn och utom sektorn 

Nya kontakter och arbetsformer med exv 

 bibliotek, museer, studieförbund, skolor och organisationer 

Nya lokaler 

Nya och fler besökare 

Nya leveranser 

Nya arbetsformer, arbetsinriktningar 

Självförtroende och branschkänsla, att höra till 

 

 

Ökade resurser? 

Förändrad bild? 

 



1998 Sverige 

1999 Sverige, Danmark 

2000 Sverige 

2001 Sverige, Danmark, Island, Norge 

2002 Sverige, Danmark, Island, Norge, Finland 

2003 Sverige, Danmark, Island, Norge, Finland, Färöarna 



Archives Awareness campaign 

 

UK och Irland sedan 2003 

 

http://webarchive.nationalarchives.go

v.uk/20130201171305/http://www.arc

hiveawareness.com/ 

 

http://www.learnaboutarchives.ie/eve

nts/126-events-for-archive-

awareness-campaign-2012 
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#ArchivesMonth 

#foundarch 

American Archives Month – i oktober sedan 2006 

http://www2.archivists.org/initiatives/american-archives-month/american-

archives-month-2012 
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ICA 

International Archives Day - 9 juni 

 

http://www.ica.org/1561/international-archives-day/about-the-

international-archives-day.html 
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www.arkivensdag.nu 

http://www.arkivensdag.nu/










Mål: 

 

Besök och användning 

- Stimulera till ökad och breddad användning av arkiven 

- Locka nya besökargrupper 

 

Politik och pengar 

- Öka medvetenheten / kunskapen om arkiv i allmänhet och 

särskilt för politiker, beslutsfattare och anslagsgivare 

 

Sektorn och självbilden 

- Förändra den allmänna bilden av arkiv och arkivverksamheten 

- Involvera arkivsektorn att utveckla nya former av verksamheter 

och förbättra självbilden 

  







Arkivens dag 15 år

Västra Götalands län



Mitt namn är Liz Gunnarsson och jag arbetar som 
arkivchef på ett föreningsarkiv i Västra Götalands län.

Älvsborgs föreningsarkiv är ett decentraliserat arkiv med 
lokala föreningsarkiv inom fd Älvsborgs län. 
Kan tillägga att vi har ingen egen arkivdepå.

Lite siffror inom ÄLFA:s område
17 lokala föreningsarkiv (4 utan arkivförening)

Ca 7 500 arkivbildare inom området
Ca 420 000 invånare





Redan 1998 när första Arkivens dag arrangerades, 
tog dåvarande Landstingsarkivarien Gudrun Rydberg upp idén 

om att göra Arkivens dag i en specifik kommun.
Gudrun tog kontakt andra arkiv och museum som också har hela länet 

som sitt upptagningsområde. Älvsborgs föreningsarkiv,
Älvsborgs länsmuseum, Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg 

Första kommun ut var Lilla Edet, en kommun med ca 12 000 invånare. 
Platsen för arrangemanget blev Lödöse museum.





Vi har valt att inte vara i arkivens lokaler

utan väljer någon offentlig plats som passar att ha utställningar och föredrag.

Förutom i Vänersborg när vi invigde Regionarkivets nya hus!

Det har varit allt från hotell till aktivitetshus!





Hur vi går tillväga när vi väljer kommun, vi tittar på hur arkivsituationen ser ut, finns det 
någon kommunarkivarie? Behöver vi ge kommunen en puff!







Vi har tagit fram en Checklista över Arkivens dag planering

Välja kommun (november året före)

Direkt efter Arkivens dag planeras vilken ort som vi ska tillfråga nästa år, 

dels med tanke på temat och vilken kommun som kan behöva lite draghjälp.

Jag tar kontakt med lokalarkivet i orten.
Första kontakt med kommunen det görs av Clary Winberg, Västarvet, 

under våren ju tidigare desto bättre.

Den person vi vänder oss till är någon på kommunen med lite ”makt”. 

I regel har vi lite kännedom om kommunen och vet vem som är bäst att prata med.

Clary berättar då om varför det finns en speciell arkivens dag. 

Sedan berättar hon om våra tidigare arrangemang i länet. 
Sedan att vi har valt ut just deras kommun som vi tror skulle vara intressant att göra ett 

större arrangemang, i arkiven och museet finns handlingar från deras kommun i våra arkiv 

och även föremål som har anknytning, och att vi kommer att visa en del av dessa
saker och handlingar på Arkivens dag hos dem. 

I vanliga fall får medborgaren ta sig till bl a Landsarkivet i Göteborg, Regionarkivet 

Vänersborg eller Kulturlagrets i Vänersborg för att ta del i kommunens historia.









Till första träffen i kommunen. Här ordnar nu kommunen med ett 
sammanträdesrum, fika.
Vid denna träff har kommunen bjudit in de chefer på
förvaltningarna som är bra att ha med i detta första möte. 
Från oss kommer det då Clary Winberg och Lennart Andersson 
från Västarvet, Landsarkivet, Camilla Brodin och Malin Juvas, 
någon av personalen vid Regionarkivet och jag själv. 
Föreningsarkivet och kommunens arkivpersonal kommer också.
I varje kommun finns det alltid någon/några eldsjälar inom 
föreningslivet, dessa personer vill vi också att de ska vara med.
Ska vi använda oss av temat? Vilka föreläsare ska vi tillfråga? 
Lokaler? Ekonomin? Tidsplan för möten? Ansvarsområden? 

Andra medarrangörer?

















Alla arbetar från sitt håll

Ta fram arkivmaterial och annat till utställning.
Ordnar föredrag. 
Boka lokal.  
Foldern och flyers görs av mig.
Vid nästa träff går vi genom vad var och en har gjort sedan 
Nu vet vi vilka föreningar som vill vara med, och kommer till 
mötet. 
En skiss på hur foldern och flyers ska se ut. 
Vilka tider ska vi ha öppet? Ekonomin diskuteras med tanke på
vilka föredrag vi har tänk oss och vad det kostar, vem ska betala 
vad? Hittills har det aldrig varit några problem. Folderns tryckning 
betalar Regionarkivet 
Föredragshållare helt beroende på vem det är, om det från 
föreningshållet så kanske det är älfa som betalar. 

Vi finns på Riksarkivet/Landsarkivet och Regionarkivets montrar
på bok och biblioteksmässan Göteborg med bl a flyers 







I oktober har den sista träffen. Nu måste allt vara klart inte 
minst för att kunna göra klart foldern. 

Pressen bjuds in för att skriva om arrangemanget nov dag som stämmer
överens med tidningens utgivning

Vi har någon ”godbit” med att visa upp som tidningen kan fota av!

Kvällen före ställer vi i ordning skärmar
Lennart Andersson, Västarvet och jag ansvarar för att alla kommer 
på rätt plats i lokalen….





Ser vi några effekter ute i kommunerna.
Finns det personal i arkiven? 
Dränks föreningsarkiven av nytt material?
Blev det fler forskarbesök?
Inser medborgarna vilken resurs arkiven är?
Det vi kan se är att små kommunerna fortfarande saknar 
kommunarkivarietjänster.
Det saknas sökbara arkivregister på kommunerna. 
Stefan Högberg, Regionarkivet i Göteborg, höll ett intressant föredrag om ”Vad 
ska vi med kommunarkiv till?” på några av de kommunerna där arkivet saknar 
arkivpersonal.
En kommun vågade inte låta sina anställda medverka på Arkivens dag då de 
inte ville stå till svars för eventuella frågor…
Det hade varit bättre att personalen hade fått medverka och sagt till 
medborgarna att ställ våra politiker till svars istället för oss, det är politikerna 
som beslutar om vad vi ska prioritera i kommunen…
Och det blev en riktig rejäl diskussion när Stefan höll sitt föredrag, det var en 
kvinna som släktforskade som hade en hel del att klaga på…
Fast det har gått flera år sedan är det fortfarande inte någon anställd arkivarie…
Som tur är så fungerar inte alla kommuner så här!  



www.alvsborgsarkiv.org
www.arkivportalen.nu
Liz.gunnarsson@alvsborgarkiv.org
Älvsborgs föreningsarkiv
Niklasbergsvägen 14
462 32 Vänersborg
0521-278 435, 070-676 80 31


