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Nyhetsbrev #13, december 2022 

 

 

Viktiga datum 
 

15 december  digital nätverksträff Kollegor emellan 

15 december sista ansökningsdag för tjänsten som verksamhetsledare Enskilda e-arkivet 

8 januari sista ansökningsdag Riksantikvarieämbetet Bidrag till Kulturarvs-IT 

10 januari Svenska Arkivförbundet styrelsemöte 

30 januari sista ansökningsdag Näringslivsarkivens stödfond 

31 januari sista ansökningsdag Riksantikvarieämbetet Bidrag till kulturarvsarbete 

1 februari sista ansökningsdag Svenska Arkivförbundets uppsatsstipendium  

8-11 februari Folk och Kultur, kulturpolitisk konvent 

14 februari Arkivpedagogiskt forum  

15 februari digital nätverksträff Kollegor emellan  

28-29 mars Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogiks vårkonferens 

10-11 maj Vårmöte och förbundsstämma 

xx xxx digital informationsträff rörande Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 

behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse (RA-FS 2022:XX), 

ibland känd som ”GDPR—RA-FS:en”. Datum ännu inte satt, håll utkik på Svenska 

Arkivförbundets Facebook-sida och hemsida för information.  

xx xxx digital informationsträff med SVT om Historien om Sverige. Datum ännu inte satt, håll 

utkik på Svenska Arkivförbundets Facebook-sida och hemsida för information. 

 

Nobels Fredspris bekräftar vikten av dokumentation och arkiv 
Under veckan delas Nobels Fredspris 2022 ut till tre aktörer som använt dokumentation och 

arkivering som metod för att skydda mänskliga rättigheter, Center for Civil Liberties, Ukraina, 

Memorial, Ryssland och Ales Bialiatski, Belarus. Svenska Arkivförbundet menar att detta stärker 

arkivinstitutioner runt om i världen som viktiga bärare av demokratiska värden. 

I Sverige är rätten att ta del av allmänna handlingar inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av 

Sveriges fyra grundlagar. Det gör till exempel att journalister kan granska hur skattemedel används, 

att forskare kan undersöka samhällets utveckling och att medborgare får insyn i det offentliga. De 

enskilda initiativen som nu fått Fredspriset har visat sig vara oerhört viktiga komplement till 
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offentliga arkiv när demokratin hotas. I Sverige, liksom på de flesta platser, finns däremot inte ett lika 

starkt lagskydd för just enskilda arkiv. 

Läs hela pressmeddelandet på förbundets hemsida: https://arkivforbundet.se/kontakt/press/ 

 

Minnesjägarna: handbok i samtidsdokumentation 
Boken Minnesjägarna: handbok i samtidsdokumentation är 

resultatet av inspiration och erfarenheter från projektet 

#Corona2020. Under coronapandemin har många 

dokumentationsprojekt genomförts och Svenska 

Arkivförbundet noterade att många efterfrågade en 

praktiskt och uppdaterad handledning till 

dokumentationsarbetet. Nu är det förbundets stora glädje 

att presentera denna handbok! 

Boken är skriven av författaren Hampus Busk och är 

uppdelad i tre delar, första delen handlar om att komma 

igång, men att inte glömma bort det etiska. Del två är en 

verktygslåda med en rad olika metoder för 

samtidsdokumentation och den avslutande delen 

fokuserar på bevarandet och arkiveringen av 

dokumentationen.  

Boken kostar 150 kr och kan köpas via Adlibris, Bokus eller 

direkt från förbundet. Läs mer på https://arkivforbundet.se/aktuellt/minnesjagarna/. 

 

Höstkonferensen 1 december 2022 
Torsdagen den 1 december genomfördes Svenska Arkivförbundets höstkonferens på temat 

Samtidsdokumentation. Ca 80 deltagare lyssnade till nio föredragshållare som alla bjöd på olika 

infallsvinklar på samtidsdokumentation. Bland annat presenterades boken Minnesjägarna: handbok i 

samtidsdokumentation.  

Missade du höstkonferensen kan du ta del av referat från samtliga föredrag via förbundets hemsida: 

https://arkivforbundet.se/arrangemang/hostkonferens/.  

 

Kollegor emellan  
Kollegor emellan är digitala nätverksträffar där arkivansvariga från olika typer av verksamheter kan 

träffas och diskutera olika problem, utmaningar och lösningar. Varje träff har ett tema som 

introduceras genom ett kortare föredrag innan ordet är fritt för att diskutera och lära av varandra.  

Nästa träff är 15 december med temat ”Att tänka på vid årets slut”. Läs mer på 

https://arkivforbundet.se/arrangemang/forum-for-arkiv/.   

 

https://arkivforbundet.se/kontakt/press/
https://arkivforbundet.se/aktuellt/minnesjagarna/
https://arkivforbundet.se/arrangemang/hostkonferens/
https://arkivforbundet.se/arrangemang/forum-for-arkiv/
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Uppsatsstipendium 
Sedan våren 2022 delar Svenska Arkivförbundet ut 

ett uppsatsstipendium. Uppsatsen ska behandla 

enskilt arkivmaterial och vara framlagd inom ämnet 

arkivvetenskap, eller inom annat ämne förutsatt att 

uppsatsen behandlar frågor av arkivteoretisk 

relevans.  

Ifjol fick Anna Björk vid Institutionen för 

Danspedagogik på Stockholms konstnärliga högskola 

stipendiet för sin uppsats Folkdansaren och arkivet: 

en undersökning av traditionsbärande och kritisk 

arkivpraktik.  

Tipsa gärna studenter om stipendiet! Läs mer på https://arkivforbundet.se/stipendium/.  

 

Remissvar: Kreativa Sverige och Vår demokrati 
Under hösten har Svenska Arkivförbundet svarat på två remisser, Kreativa Sverige! Nationell strategi 

för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher SOU 2022:44 och 

Vår demokrati – värd att värna varje dag SOU 2022:28. Utgångspunkten för Svenska Arkivförbundet 

är att skapa bra förutsättningar för enskild arkivverksamhet i hela landet. Svaren publiceras på 

förbundets hemsida https://arkivforbundet.se/aktuellt/remissvar/.  

 

Podden DIK dialog: arkivarieyrkets utveckling 
Svenska Arkivförbundets generalsekreterare Amanda Vesterlund samtalar med förste arkivarie Maud 

Almström-Blom, Riksarkivet och DIK:s förbundsordförande Anna Troberg om hur arkivarieyrket har 

förändrats och mycket mer. Podden hittar du “där poddar finns” eller via förbundets hemsida: 

https://arkivforbundet.se/aktuellt/nyheter-2/.  

 

             

DIK 50 år, SDR 100 år och Jernkontoret 275 år 
Svenska Arkivförbundet gratulerar medlemmarna DIK Facket för kultur, kommunikation och kreativ 

sektor 50 år, Sveriges Dövas Riksförbund 100 år och Jernkontoret 275 år. Ett jubileum innebär ofta 

att man blickar bakåt på den tid som gått, och då är ett välordnat arkiv ovärderligt! Stort grattis och 

god ordning på handlingar önskar Svenska Arkivförbundet.   

 

https://arkivforbundet.se/stipendium/
https://arkivforbundet.se/aktuellt/remissvar/
https://arkivforbundet.se/aktuellt/nyheter-2/
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Näringslivets arkivråd 65 år 
Svenska Arkivförbundet gratulerar också arkivföreningen Näringslivets arkivråd (NLA) 65 år. NLA 

uppvaktas den 9 december av vice ordförande Erik Åström i samband med föreningens festligheter i 

Stockholm. Stort grattis önskar Svenska Arkivförbundet.  

 

Ansök till Näringslivsarkivens stödfond 
Näringslivsarkivens stödfond bildades 1989 med syfte att främja 

bildandet av och verksamheten vid regionala näringslivsarkiv. 

Fonden delar årligen ut bidrag för att lyfta näringslivsarkiv och 

stödja arkivinstitutioner som bevarar den typen av arkiv. Sista 

ansökningsdag är 30 januari 2023.  

Läs mer på https://naringslivsarkiv.se/.  

 

Enskilda e-arkivet (EEA) söker verksamhetsansvarig 
Vill du vara med och bygga upp ett unikt e-arkivcentrum inom den enskilda arkivsektorn? Föreningen 

Enskilda e-arkivet (EEA) söker en verksamhetsledare till det utvecklingscentrum som är under 

uppbyggnad. EEA avser att ta emot digitala arkiv och ambitionen är att EEA ska bli ett ledande 

utvecklingscentrum för e-arkivering av förenings- och näringslivsarkiv. Sista ansökningsdag är 15 

december. Läs mer på https://enskildaarkivet.se/.   

 

Arkivens dag 
Den andra lördagen i november firades Arkivens dag. Temat var Myter och 

mysterier. Minnesinstitutioner runt om i Sverige bidrog med ca 100 

arrangemang. Glädjande är att antalet arrangemang ligger på ungefär 

samma nivå som innan pandemin. Det blir också vanligare att flera aktörer 

samarbetar kring firandet av Arkivens dag. Det leder till något färre 

arrangemang, men fler arrangörer.   

 

Sista chansen: Enkät om frivilliga 
Om du ännu inte har svarat på enkäten om frivilliga eller volontärer inom arkiv har du fortfarande 

chansen. Enkäten vänder sig till alla typer av arkivverksamheter och oavsett om man har volontärer 

eller inte. Enkäten vänder sig också till de verksamheter som enbart drivs av frivillig – till exempel 

lokalhistoriska arkiv, hembygdsföreningar eller mindre museum. Läs mer på 

https://nckultur.org/survey-of-volunteers-at-archives/.  

 

Gott slut på året!  
Det här är det sista nyhetsbrevet innan årsskiftet och Svenska Arkivförbundet vill tacka för året som 

gått och önska ett gott slut. Året 2022 har bjudit på stora förändringar. I våras hävdes 

coronarestriktionerna i och med att pandemin inte längre klassades som samhällsfarlig. Det var då 

dags att hitta tillbaka till en vardag utan påbjuden distansering. Under våren tog förbundet ett stort 

kliv framåt då man inledde en rekryteringsprocess för att anställa en generalsekreterare. Amanda 

https://naringslivsarkiv.se/
https://enskildaarkivet.se/
https://nckultur.org/survey-of-volunteers-at-archives/
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Vesterlund tillträdde posten i september. Under året har förbundet genom projektgruppen arbetat 

intensivt för att slutföra det treåriga projektet #Corona2020. Det är med stor glädje som förbundet 

släpper handboken Minnesjägarna under december månad.  

Mer om året 2022 presenteras i verksamhetsberättelsen inför årsmötet 10–11 maj 2023.  

 

Svenska Arkivförbundets nästa möte 

Svenska Arkivförbundets styrelse sammanträder nästa gång den 10 januari. Vill du framföra ris, ros, 

eller tankar om vad du eller din organisation vill att förbundet ska fokusera på? Skriv till 

info[at]arkivforbundet.se. 

 

Kontaktuppgifter  
info[at]arkivforbundet.se 

Generalsekreterare  

Amanda Vesterlund 

073-424 44 00 

amanda.vesterlund[at]arkivforbundet.se 

Valberedningen 

Per Lundin 

Liz Gunnarsson 

Albin Lindqvist 

valberedning[at]arkivforbundet.se 


