
Inrapportering efter Arkivens dag  

 

Rapportering efter Arkivens dag är en viktig del av arrangemanget. Statistiken och 

berättelserna från arrangemangen runt om i landet används på många olika sätt.  

 

Inrapportering sker antingen via den regionala kontaktpersonen eller direkt till 

arkivensdag@riksarkivet.se. Den regionala kontaktpersonen meddelar hur inrapportering ska 

ske. Senast fredagen den 12 december vill vi ha in rapporten.  

 

 

Följande saker ska ingå i rapporten. Det är fyra korta frågor att besvara. Siffrorna används 

både som underlag i marknadsföring och som information till beslutsfattare och 

bidragsgivare. 

 

• Hur många institutioner och vilka andra samarbetspartners har medverkat i ett 

gemensamt arrangemang? Ex. 2 arkiv och 1 förening. 

 

• På vilka platser har man haft öppet? Ange både antal platser samt i vilket 

sammanhang/vilken plats man varit på. Ex. Arkiv X i staden Y, Köpcentrum Z.  

 

• Hur många besökare hade man under själva Arkivens dag? 

 

• Varade arrangemanget under längre tid än bara Arkivens dag? Exempelvis en 

utställning under 1 månad på stadsbiblioteket. 

I sådana fall hur länge? 

Hur många besökare uppskattas ha deltagit under hela arrangemangets längd? 

 

Utöver detta vill vi gärna ha så bra underlag som möjligt på hur ni uppfattar att tendenserna är 

samt naturligtvis era berättelser och bilder från dagen. 

 

• Gör en uppskattning: Har man nått nya besökare? Hur är ålders- och könsfördelning 

på besökarna? 

 

• En kort berättelse om dagen som både beskriver vad som hänt och hur det mottagits är 

viktigt. 

 

• Skicka med egna programblad, flyers och fotografier från dagen. Fotografier får gärna 

hålla tryckkvalitet så att vi kan använda dem i olika sammanhang, men det är inget 

krav. Ange fotograf, eventuella rättigheter och information om vad eller vem bilden 

föreställer. 

 

• Skicka in kopior på pressmaterial om ni blev omskrivna inför eller efter dagen. 

Redovisa andra mediakontakter såsom radio och tv. 

 

Till sist lite om organisationen kring Arkivens dag. 

 

• Vad fungerade bra och dåligt? Detta kan gälla det egna arrangemanget och/eller 

regional eller central nivå. 


