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Call for papers
Nordiska arkivdagarna arrangeras vart tredje år som ett samarbete mellan de nordiska ländernas nationalarkiv. Det är en viktig mötesplats för medarbetarna i hela arkivsektorn i Norden.
Den 1–2 september 2022 hålls de Nordiska arkivdagarna i Stockholm, där vi planerar för både
fysiskt och digitalt deltagande. Nordiska programkommittén inbjuder genom detta “call for
papers“ arkivverksamma i de nordiska länderna att sända in bidrag till programmet.

Temat för Nordiska arkivdagarna 2022 i Stockholm är Arkiv och samhälle
Temat belyser arkivsektorns uppdrag att bevara och säkra arkiven för framtiden genom att lyfta
fram arkivens roll och betydelse för samhällsutvecklingen – vår gemensamma framtid. Arkivens
betydelse för en levande demokrati och inkluderande samtal om gemensamma samhällsfrågor
är grundläggande, liksom behovet av dokumentation i samhället. Arkiven behövs. I de samhällsviktiga arkiven dokumenteras vårt samhällsliv både när det fungerar som det ska och när det
ställs på prov, som vid en pandemi.
Temat behandlas under konferensen i de tre spåren Demokrati och rätten till arkiv, Tillgänglighet och långsiktigt bevarande samt Arkiv på rätt sätt – om legala och etiska aspekter.
Läs mer om temat på sidan 2.
Vi söker genom detta “call for papers“ kortare eller längre bidrag till programmet i form av
föredrag, samtal/diskussioner och workshops. Har du i din roll som arkivverksam intressanta
infallsvinklar och erfarenheter på temat? Fyll då i bifogad svarsblankett och skicka den med
e-post den till Nordiska programkommittén, c/o Sofia Särdquist, projektledare för konferensen
sofia.sardquist@riksarkivet.se senast 14 september 2021. Inget annat underlag än ifylld svarsblankett med bifogat foto är nödvändigt. Om ditt bidrag kommer med i programmet förutsätts
en presentation i form av powerpoint.
Nordiska programkommittén består av: Anna Karin Hermodsson (Sverige), Ole Gausdal (Norge),
Ronja Vejdegren (Danmark), Veli-Matti Pussinen (Finland), Andri Már Jónsson (Island) och Sofia
Särdquist (Sverige).
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Temat Arkiv och samhälle behandlas under konferensen i tre spår:

Demokrati och rätten till arkiv
I detta spår diskuteras hur arkivverksamheten bidrar till allmänhetens tillgång till arkivmaterial
samt skydd av känslig information. Här behandlas också aspekter av effektiv informations
hantering (förvaltningsutveckling) samt hur arkiven bidrar och anpassas till den digitala samhällsutvecklingen. Den vetenskapliga forskningens behov och allmänhetens rätt att använda
arkiven bearbetas i spåret, liksom de enskilda arkivens betydelse för det gemensamma kulturarvet och det demokratiska samtalet.

Tillgänglighet och långsiktigt bevarande
I detta spår diskuteras hur digitisering och digitalisering bidrar till att möta samhällets lång
siktiga informationsbehov. Här behandlas också hur vi ska säkerställa god tillgång till både
analoga och digitala arkiv i nutid och framtid, och hur vi ska utveckla och förbättra den digitala
användningen av arkiven. Processerna att ta emot, bevara, tillgängliggöra och sprida ett brett
och allsidigt spektrum av samhällets arkiv bearbetas i spåret, som till exempel behovet av
insamling av enskilda arkiv.

Arkiv på rätt sätt – om legala och etiska aspekter
I detta spår diskuteras samhällets krishantering ur ett arkivperspektiv, till exempel hur arkiven
kan bidra till att samhället får möjlighet att lära av tidigare erfarenheter vid påfrestningar i
samhället.
Här behandlas också genomförande av de förslag till förändringar i arkivlagstiftningen i Norden
som nyligen utretts i flera länder. I detta spår diskuterar vi även former för samarbete och
samverkan i syfte att dra nytta av varandras kompetenser och skapa ett effektivt och hållbart
användande av resurser såväl miljömässigt som ekonomiskt.

