
Publik verksamhet

Dialog och delaktighet



Föreningsarkivet i Jämtlands län

• Medlemmar 454 föreningar
• Länsinvånare ca 127 000

– Två landskap
– Åtta kommuner
– En stad





Nu är jag här!

Lyssna!
Samarbeta!

Släpp på kontrollen!



Synen på målgruppen





After Work

Mötesplats
Social gemenskap
Önskan om lärande



Föreläsningsserie för daglediga



Sändningar 
C/o- verksamheter/mötesplatser
• Folkets Hus i Bräcke
• Fjällmuseet i Funäsdalen
• Församlingshemmet i Hede
• Träffpunkten i Myrviken (PRO)
• Centrumhuset i Hammarstrand (kommunen)
• Magneten i Krokom (kommunen)
• Åre Bibliotek
• Folkets Hus i Strömsund (ABF)
• Svegs bibliotek (kommunen)



Att tänka på!

• Programpunkter som berör; ett program 
som är brett, och där det finns kopplingar 
till de olika kommunerna – så långt det 
går!

• Rubriksättningen viktig!
• Lyssna in önskemål från besökarna
• Att de själva har möjlighet att vara 

föredragshållare



Lyssna på deltagarna

• Trevligt avbrott i vardagen
• Träffa människor med samma intressen
• Det är alltid kul att lära
• Framförallt ger föredragen nya perspektiv 

på tillvaron
• Efteråt träffas vi och kan diskutera det vi 

har hört
• Uppleva minnen



Minnescaféer



Exemplet Barnkolonier



Effekt?

• Möta besökarna
• Göra tillsammans
• Inga krav

Här deltar besökare som inte är 
arkivanvändare annars



Intressant föredrag! – Men vi i 
publiken har ju också massor att 

berätta!



Arkivcafé



Avskriftsgrupper





Nya tankar…

• ”För eget välbefinnande och samhällets 
nytta”

• Mer arkivovana – yngre material

• Efterfrågat material men också utifrån 
intresse!

• Bevaras för framtiden – en viktig uppgift!



Gör historien läsbar!



Ordna och bevara-kurser



Medlemsmöten



Vi vill också!



Vem är arkivanvändare?

Siffror från Arkivet i Östersund



Nu är jag här!
• Lyssna:”Här är 

jag”, är en viktig 
signal att lyssna in. 
Jag vill delta och 
jag kan bidra med 
det här…

• Var flexibel och 
våga släppa taget 
och släppa in! 
Annars går de 
härifrån.

• Samarbeta - på
alla nivåer

• Förbli 
professionell! 
Behåll mandatet 
och vägledandet!


