
Arkivet – en plats för möten i tid och rum 





Upptäck - upplev - utforska 





NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL 
 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 
utveckling. 
 
För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 
- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 

sina skapande förmågor, 
- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
- främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 
- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 
 



Nyckelkompetenser för livslångt lärande – 
en europeisk referensram (2006) 
  
Snabba förändringar i samhället. Vad behöver alla för att hänga med? 
  
- Kommunikation på modersmålet 
- Kommunikation på främmande språk 
- Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig kompetens 
- Digital kompetens 
- Lära att lära 
- Social och medborgerlig kompetens 
- Initiativförmåga och företagaranda 
- Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 
 



Kultur och hälsa 



Livskvalitet 
Hälsa 
Glädje 
Inspiration 
Upptäckarlust 
Lärande 
 
Delaktighet 
Medskapande 
 
Något för alla 



Arkiven som skattväktare eller platser att uppleva historier? 
 

Kulturen Carlotta KM 84067 





Archives Awareness campaign 
 
Storbritannien och Irland sedan 
2003 
 



American Archives Month –  från oktober 2006 

#ArchivesMonth 

#foundarch 





En droppe i havet 
 

emel68.wordpress.com 







Vad betyder det här? 
Var får jag veta mer? 





Värdet av en Kulturinstitution 
 
Bidrar till; 
- Ekonomisk utveckling 
- Positiv image 
- Identitet 
- Sociala nätverk 
- Fler och bättre förmågor och kunskap 
- Bättre mental och fysisk hälsa 
 



Besökare – olika behov, önskemål och förväntningar 



Främja allas möjlighet till kulturupplevelser 
 

Tillgänglighet 
 

   
 Skyltning, 

parkering, dörröppnare, 
tröskelfritt, H-toaletter, 

teleslinga, Höj- och 
sänkbar del i 

informationen, höj- och 
sänkbara bord i 

originalläsesal, höj- och 
sänkbara stolar i 

läsesalarna, sittkuddar, 
ledarhundar, 

förstoringsapparater, 
begränsat med växter, 

inga parfymer, inga 
rökare. 



Prioriterad målgrupp 



Unga besökare 



Kaffe? 



Öppet? 



Både analog och digital 



Analogt och digitalt på plats 



Alla lika? 





Nu kommer dom 



Begrepp- benämningar- ordval - tilltal 
 

Åhörare Besökare Vakthavande Aktivitet 
Forskare Elev Forskarsal Studiebesök 

Kursdeltagare Student Expedition Öppen visning 
Deltagare Brukare Information Bakom kulisserna 

Utställning Användare Ägare Lånedisk Övning 
Visning Publik Kund Frågedisk Arkivlektion 

Nyttjare Original Digital Analog  Temalektion 
Workshop Vakt Föredrag Föreläsning 

Arkivpedagog Förmedling Dialog Kommunikation 
Tillgängliggöra Läsesal  Effektmål Strategi 

Aspekt Nytta Demokratisk basfunktion 
Öppenhet Platsen Tillhandahålla 



Skattkammare och kulturhus 







Informationen 



Var är historien? 







Andra sätt att ställa ut 



Butik 
 
Bokutgivning 
 
Boksläpp 









Föredrag 

















Mera kurser 
 
 

- Släktforskning 
- Handskriftsläsning 
 - 1700-tal 
 - 1600-tal 
- 1900-talets 
folkbokföring 
- Andra källor till 
släktforskningen  
- Fastighetsforskning 
 - mm 



Filmvisning 



Lucia 



Musik 





Matlagning? 



Samarbeta 
 

Delaktighet och medskapande 
 

Det civila samhället i form av 
föreningsliv och folkbildning, 

frivilligt arbete och volontärskap, 
samhällsentreprenörer och eldsjälar, 

spelar 
en viktig roll i kulturlivet. 

 



Utveckla med besökarna 











 
Några siffror 
 
15 % av befolkningen 
 
Fördubbling 2007 - 2012 



Tack 

maria.larsson-ostergren@riksarkivet.se 
Landsarkivet i Visby 
010 – 476 88 92 
@mariaLOstergren 


