


Syfte - Väcka intresse för arkivens verksamhet

- Visa på arkivens rika historiska innehåll och hur det kan användas 
liksom lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som 
skapas idag.

- 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
2014: Orostider
2015: Gränslöst (nordiskt tema)
2016: Välkommen hem
2017: Synd och skam



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?



Arkivens dag på export

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



#ArchivesMonth

#foundarch

American Archives Month – från oktober 2006



ICA – International Archives Day –
9 juni










