# Corona2020 –
Dokumentation av Coronapandemins
påverkan på civilsamhälle och näringsliv
Vi är mitt inne i en omvälvande tid som påverkar hela vårt samhälle. Denna tid kommer att
göra ordentligt avtryck i de flesta verksamheter och väcka intresse och många frågor hos både
allmänhet och forskare i framtiden. Vad var det som hände? Hur mötte man pandemins
utmaningar? Och vilka mänskliga, ekonomiska och sociala konsekvenser fick den? Ju mer
information som bevaras från denna tidsperiod, desto fler frågor kan besvaras i framtiden.

Ert arkiv och er dokumentation av Corona-pandemins påverkan blir därför en
viktig del av Sveriges historia och blir ett viktigt bidrag till kommande
generationers förståelse av pandemins följdverkningar.

En lång rad aktörer inom exempelvis media, museer och universitet bedriver
dokumentationsprojekt och samlar in personliga berättelser om vardagen och hur den har
påverkats under Corona-krisen. När det gäller att dokumentera civilsamhällets och
näringslivets villkor, deras förändrade arbetssätt och deras kreativa och nyskapande
aktiviteter/problemlösningar i pandemins spår, är inte dokumenterandet lika strukturerat
och sammanhållet - ännu.
Samarbetsrådet för enskilda arkiv, Riksarkivet och Svenska Arkivförbundet, vill därför
uppmana alla föreningar, organisationer och företag att utöka sitt bevarande av information
under Coronapandemin. Handlingar som speglar den ordinarie verksamheten, såsom
•
•
•
•

protokoll
korrespondens
årsberättelser
räkenskaper

kommer att ge ett spännande källmaterial till nytta både för den egna organisationen och för
framtida forskning.

Öka ert bevarande
Med detta upprop vill vi också uppmana er att spara mer än vanligt och fylla på ert arkiv med
material som har direkt anknytning till Coronakrisen. Utöka dokumentationen av er
verksamhet genom att spara
•
•
•
•

informationsmaterial
affischer
upprop
websidor
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•
•

aktiviteter på sociala medier
fotografera flitigt!

Har ni möjlighet till att, via ljudupptagning eller via filmupptagning, dokumentera/intervjua,
så är även det ett utmärkt sätt att samla in information.

Berätta vad som hänt under våren
Hur har er organisation påverkats av samhällets förändring och vårens restriktioner? Har
man fått stänga ner eller förändra verksamheten, utveckla nya arbetssätt och
aktiviteter/produkter? Har det varit förödande för verksamheten eller en möjlighet till
nystart? Vad har varit positivt och negativt, och vad tror ni om framtiden för er organisation?
Skriv ner och dela med er av de erfarenheter, funderingar och övervägande ni har gjort i just
er verksamhet, det är organisationens perspektiv och inte den enskilde medlemmens som är i
fokus. Självklart ska berättelsen bevaras i ert arkiv, men vi ser gärna att ni sänder oss en
kopia, och komplettera gärna också med eventuella foton/filmer/ljud.
Har ni frågor? Hör av er till: info@arkivforbundet.se
På nästa sida hittar ni mer information om formatspecifikation och information om
medgivande för hur insamlat material kommer att behandlas och göras tillgängligt för
forskning.

Mottagare av er dokumentation är
Svenska Arkivförbundet
c/o Föreningsarkivet i Jämtlands län
Arkivvägen 1
831 52 Östersund
eller info@arkivforbundet.se
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Formatspecifikation för
insamlande/dokumentation
Vi ser gärna ett brett insamlande, men för att kunna hantera era respektive dokumentationer
över tid och göra dem tillgängliga för forskning, så behöver vi styra lite avseende möjliga
format. Detta för att vi inte ska drunkna i ett oöverstigligt efterarbete, när projektet är
slutfört.

Text och bild
Ni får gärna dokumentera genom text och infogade bilder i ex. WORD eller liknande
program, men då vill vi att ni väljer:
Spara som: pdf-format innan ni sänder in er dokumentation samt att ni bifogar de infogade
bilderna som separata bildfiler i JPEG tillsammans med pdf-filen.

Ljud och video
Om ni har ljudupptagningar (intervjuer, radioreportage etc) som är kopplat till er
verksamhet, så tar vi emot dem i Mp3-format och med en mini-kvalitet på 128 kbs.
Videoupptagningar, som utgör del av er dokumentation, tar vi emot i Mp4-format.

Övrigt
Om ni har annat material som ni anser kan vara värdefull information inom ramen för detta
dokumentationsprojekt, men som inte ryms inom format enligt ovan, så får ni kontakta
projektgruppen via mail info@arkivforbundet.se för ytterligare konsultation.

Medgivande från er avseende insamling, användande, forskning och
tillgängliggörande i/av det insamlade materialet
För att möjliggöra för Svenska Arkivförbundet att kunna bevara och tillgängliggöra det
material som sänds in behövs ett godkännande från er som organisation/företag. Ett sådant
medgivande ger ni genom att kopiera och klistra in nedanstående kursiverade text i ett
dokument som ni bifogar tillsammans med det material som ni sänder in.
Avsändaren av detta brev godkänner att Svenska Arkivförbundet kostnadsfritt (som ett led
i projektets övergripande uppdrag att nationellt dokumentera, bevara och tillgängliggöra)
arkiverar de handlingar analoga och/eller digitala, som bifogas med denna försändelse
Avsändaren godkänner också att de dokument som bifogats kan tillgängliggöras via
publika kanaler, såsom forskarsal, digital förmedling via webb eller i skrift.
Projektets syfte är ickekommersiellt. Det insamlade materialet får användas för
publiceringsändamål mot att källa/upphovsperson anges. Upphovsperson som önskar
anonymitet måste ange det tillsammans med detta medgivande. Svenska Arkivförbundet
åtar sig, som projektägare, att förvalta den insända dokumentationen i enlighet med såväl
GDPR som gällande upphovsrätts-lagstiftning.
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