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1. Inledning 

När jag skulle välja ett ämne för min uppsats föll det sig naturligt att undersöka olika attityder 
till arkivarieyrket, eftersom jag är väldigt intresserad av människors uppfattningar -rent 
allmänt. Mitt val föll därför på ett ämne som också är högst intressant för mig som (snart) 
färdigutbildad arkivarie, nämligen arkivarieyrkets status och den förändrade yrkesroll som jag 
kommer att ställas inför. Jag anser dessutom att det är intressant att se vilken typ av självbild 
som arkivarier producerar, och vad man gör för att förändra densamma. Enligt min 
uppfattning verkar det som om arkivariekåren har en del fördomar att försöka bekämpa även 
om det finns de som anser att den är på väg att suddas ut.1 Var dessa fördomar produceras är 
svårt att avgöra. Det kan vara inom yrkeskåren eller i samhället i stort. En av dem är bilden av 
den ”dammiga arkivarien” eller ”den inåtvända källarfiguren”. Naturligtvis påverkar 
schablonbilder eller stereotyper av denna typ uppfattningen om dem som arbetar som 
arkivarier, och även på den status som yrket har i ett vidare samhälleligt perspektiv. 
    Arkivarieyrket har förändrats precis som de flesta andra yrken, men det finns de som menar 
att förändringarna här är så stora att man till viss del kan tala om en ny yrkesroll. Det är inte 
bara det faktum att yrkeskåren som sådan tenderar till att bli alltmer heterogen, även 
arbetsuppgifterna undergår en förändringsprocess.2 Några exempel på relativt ”nya” 
arbetsuppgifter är att i högre grad arbeta med digital teknik, arkivpedagogik och/eller 
marknadsföring. I och med att informationstekniken utvecklas, påverkar den arkivsektorn på 
ett radikalt sätt när den fysiska ordningen ersätts av en logisk. Traditionella begrepp måste 
idag alltmer hanteras på nya sätt.3 

1.1 Syfte 
Min uppfattning är att även yrkets status befinner sig i en förändringsfas, och att det bland 
annat har att göra med denna nya yrkesroll. För att kunna undersöka hur arkivarieyrkets status 
i dagsläget uppfattas av arkivarierna själva har jag gjort en enkätundersökning där jag låtit ett 
antal arkivarier svara på frågor och ge kommentarer till sin yrkesroll och dess status. Mitt 
huvudsakliga syfte är sålunda att behandla ett antal yrkesverksamma arkivariers uppfattningar 
om yrkets status. Som en del av denna målsättning (eller en slags bakgrund) har jag också valt 
                                                 
1 Se Matsson, Per. Det kommunala perspektivet. I: Fredriksson, Berndt (red). Arkivarie- ett yrke i förvandling. Rapport från 
Svenska arkivsamfundets temadag 2002,  s. 38. 
2 Fredriksson, Berndt. Arkivarie- ett yrke i förvandling. Rapport från Svenska arkivsamfundets temadag 2002,  s. 6. 
3 Norberg,  Erik.  Mellan historia och framtid. I: Ulfsparre, Anna-Christina (red). Arkivvetenskap. Lund 1995, s. 263 f. 



att göra en liten analys av den allmänna debatt där arkivarieyrkets förändring diskuteras. 
Yrkesrollens förändringar påverkar nämligen också dess status - antingen i positiv eller 
negativ riktning. 

1.2 Forskningsläge 
Jag har inte inom arkivvetenskapen funnit någon vetenskaplig undersökning som behandlar 
arkivarieyrkets status, jag har dock funnit enstaka diskussioner i några artiklar. Däremot har 
frågan om yrkesstatus behandlats i en större omfattning inom andra discipliner; bl.a. inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen och sociologin. Inom arkivvärlden däremot, har 
yrkesrollens förändring debatterats något mer.  Denna typ av frågor verkar faktiskt ha blivit 
mer aktualiserade under senare år.  På DIK-förbundets hemsida fann jag ett antal artiklar, och 
i Svensk arkivbibliografi mellan åren 1997-2000 fann jag ett antal artiklar som behandlade 
yrkesrollen. Dessa artiklar var skrivna från året 1999 - och framåt.  
    I en rapport från Svenska arkivsamfundets temadag den 29 mars år 2002; Arkivarie –ett 
yrke i förvandling, diskuteras arkivarieyrkets förändring i en rad artiklar. Frågan om 
yrkesstatus berörs också i viss mån. Inte minst professionaliseringsdebatten har att göra med 
yrkesstatus, enligt min uppfattning. Denna rapport har främst varit en viktig utgångspunkt när 
jag undersökt vilka förändringar arkivarieyrket undergår idag.  Enligt en av artikelförfattarna i 
rapporten, Arkivarierollens professionalisering av Börje Justrell, har diskussionerna mellan 
arkivarier under senare årtionden ändrat karaktär och blivit alltmer inriktade på arkivens roll 
och arkivyrkets innehåll. En annan författare, Leif Gidlöf, diskuterar i sin artikel 
Arkivinstitutionerna förändringarna ur ett institutionellt perspektiv. Författaren anser att 
ABM-institutionerna alltmer närmat sig varandra. Några orsaker till detta är bl. a. 
informationsteknikens genomslag, betoningen av kulturarvet som gemensamt ansvarsområde 
och tillgängliggörandet - vilket är en gemensam målsättning för såväl bibliotek, museer som 
arkiv. 
    En annan undersökning som varit en bra utgångspunkt för min egen är en D-uppsats 
skriven av Lina Malm vid Uppsala Universitet, Yrkesroll i förändring –
forskningsbibliotekariers attityder till sitt arbete, 2002. Trots att bibliotekarieyrket skiljer sig 
ifrån arkivarieyrket finns det också några gemensamma nämnare; båda yrkesgrupperna 
arbetar på kulturarvsinstitutioner, med informationsteknik, och med utåtriktade 
arbetsuppgifter. En annan gemensam nämnare är att även bibliotekarierna befinner sig i en 
förändrad yrkesroll där den ”nya” tekniken ställer helt andra krav på yrkesutövarna. I sin 
uppsats undersöker Malm hur bibliotekarier ser på sin yrkesroll utifrån detta 
”förändringsperspektiv”. Malm diskuterar även bibliotekariernas yrkesstatus, och menar att 
uppfattningen ofta är att den är lägre, än hos andra grupper av universitetsanställda. Malm har 
inte här närmare förklarat vilka dessa yrkesgrupper är, men jag förutsätter att det handlar om 



anställda med likvärdig universitetsutbildning. Hennes diskussioner om profession, status och 
yrkesrollens förändringar har varit av stor betydelse för min  undersökning. 
En undersökning som också gjorts vid samma institution är Ylva Ingelssons Vilka egenskaper 
och kunskaper behöver dagens bibliotekarie?, (2001). Här har författaren undersökt 
professionaliseringen av bibliotekarieyrket; dels debatten omkring professionaliseringen, dels 
yrkets karriärvägar och de egenskaper och kunskaper som efterfrågas hos nyutbildade 
bibliotekarier. Framförallt har det varit diskussionerna kring begreppet professionalisering 
som jag varit intresserad av, men även vilka egenskaper som eftersöks hos dagens 
bibliotekarier.  
    ARK, Sveriges arkivtjänstemäns förening har givit ut en rapport med titeln Vart tog de 
vägen? Rapport från en enkätundersökning av studenter i arkiv- och informationsvetenskap, 
1999-2000. Denna rapport har utgjort ett viktigt komplement till mina egna analyser av de 
uppgifter som framkommer i enkätundersökningen. Rapporten visar bland annat att 77% fått 
jobb efter utbildningen och att 62% tror att de kommer att arbeta som arkivarie om fem år. 
Undersökningen visar att allt fler kvinnor söker sig till yrket, men också att många outbildade 
tar jobben. Speciellt kommunerna är dåliga på att anställa utbildade arkivarier, och den privata 
sektorn har ännu inte ens, enligt ARK, upptäckt behovet av arkivarier. Rapporten visar också 
att många är missnöjda med sin lön. 
    I DIK-forum nr 7/02 fann jag en intressant artikel av Henrik Alfredsson, Sex statusladdade 
pusselbitar. Artikeln behandlade arbetstagarkonsulten Per Tengblad som har undersökt 
museiyrkenas status och löneläge, och vad man kan göra för att höja dem. Tengblad beskriver 
ett vad han kallar ”professionspussel”. Efter att ha tittat lite närmare på museiyrkets status, har 
han kommit fram till att det finns sex olika faktorer som kan förklara ett yrkes status. Dessa 
faktorer påverkar var för sig helheten, och visar att det inte bara finns en enda förklaring till 
varför vissa yrken har en högre eller lägre status än andra. Denna modell utgör en viktig grund 
för att analysera resultaten i min enkätundersökning och jag har även till viss del utformat 
enkätfrågorna efter denna modell. 

1.3 Teoretisk utgångspunkt och frågeställningar 
Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att belysa arkivarieyrkets nuvarande status/roll. Det 
verkar vara ett outforskat område, även om problemet har diskuterats, vilket jag också nämnt 
tidigare (se avsnittet forskningsläge). 



Teoretisk utgångspunkt 
Ett sätt för mig att uppnå mitt mål har varit att med hjälp av Tengblads professionspussel 
undersöka hur arkivarieyrket korresponderar mot de sex olika faktorer som han ansåg kunde 
förklara ett yrkes status.4 De sex olika faktorerna var:  

 utbildningens längd 

 karriärmöjligheter/forskningsanknytning  

 unik yrkeskompetens  

 tillgång och efterfrågan  

 klientberoende  

 yrkesetiska normer.  

 

Yrkesstatus är, enligt Tengblad, ett ”laddat” begrepp som korresponderar till löneläget. 
Samtidigt korresponderar löneläget till yrkets status.5 Jag valde därför också att titta på 
arkivarieyrkets löneläge, samt hur det ser ut i en jämförelse med andra yrkesgrupper som 
också är verksamma inom kultursektorn. Resultaten har jag jämfört med de åsikter om 
lönebilden som framkom i min enkätundersökning. En närmare förklaring/tydliggörande av 
analysmodellen återkommer jag till i analysavsnittet. 

Frågeställningar 

 Vilka faktorer påverkar yrkesroll och status? 

 Hur ser arkivarier själva på sin yrkesroll/yrkesstatus? Hur ser löneläget ut i jämförelse 
med andra yrkesgrupper inom kultursektorn? 

 Vilka förändringar står arkivarieyrket inför och hur ser det ut idag? 

1.4 Avgränsningar 
Vissa avgränsningar av mitt ämne har varit oundvikliga. Arkivarieyrkets förändring utgör i 
denna undersökning endast en bakgrundsbild. Den bildar helt enkelt en slags fond till mina 
diskussioner om yrkets status, men är naturligtvis en viktig del av denna utveckling. 
Meningen var, från början, att jag skulle göra en jämförelse över en längre tidsperiod, både 
vad gäller yrkets status och dess förändring. Jag insåg dock att det skulle bli en alltför 

                                                 
4 Alfredsson, Henrik. ”Sex statusladdade pusselbitar”  DIK-forum nr 7/02, s. 13. 
5 a.a, d. 13. 



omfattande undersökning, samtidigt som mitt syfte inte heller egentligen gjorde det 
nödvändigt. Arkivarieyrkets status påverkas av yrkets förändring, och av andra förändringar i 
samhället. Jag har inte heller fördjupat mig i arkivvetenskapliga frågor och problem. Det har 
också varit en nödvändig avgränsning. 
    Rent metodmässigt har jag inte gjort några kompletterande djupintervjuer, vilket kan vara 
bra i de fall man är osäker på om ämnets grad av ”känslighet” gör informanterna benägna att 
inte vilja svara på vissa frågor. Det var också min avsikt ifrån början. Min motivering till att 
jag inte gjort detta är att de svar jag fått på ett bra sätt motsvarar undersökningens syfte, och 
att informanterna inte verkar ha haft några större problem att besvara mina frågor (med några 
få undantag). Dessutom har jag i vissa fall erhållit högst personliga kommentarer vilka kan ge 
”färg” och variation åt den ibland lite ”stela” enkätundersökningen. 
    Jag har inte gjort någon begränsning i urvalet av informanter när det gäller utbildningsnivå. 
Detta på grund av att arkivarieutbildningar på universitets- och högskolenivå är relativt nya. 
Däremot har jag valt att begränsa mitt val av informanter till de som arbetar som arkivarier 
(arkivchefer och ”vanliga” arkivarier). Jag vet att jag hade fått fler svar om jag inte gjort 
denna avgränsning, men mitt syfte var att enbart undersöka olika arkivariers yrkesroll. Det 
hade också varit väldigt intressant att undersöka varje typ av arkivsektor för sig, vilket hade 
kunnat peka på problem som olika arkiv brottas med. Tyvärr har det inte varit möjligt att göra 
i denna undersökning. De informanter som inte tillhört undersökningsgruppen har i de flesta 
fall själva valt att avstå från att besvara enkäten, eller svarat att de inte tillhör den kategori 
anställda som undersökningen avser (med ett fåtal undantag). I sammanlagt sex fall har jag 
”rensat” ut svar som kommit från informanter, vilka inte tillhört den tilltänkta 
undersökningsgruppen. I något enstaka fall har jag svarat att jag varit intresserad av att ta del 
av informanternas åsikter, även om deras svar inte senare infogats i undersökningsresultatet. 

1.5 Källmaterial och metod 
Källmaterialet består av 98 enkäter6 (av sammanlagt 226 utskick), som jag skickat via e-post 
till arkivarier inom statlig, landstingskommunal, kommunal och enskild sektor. Jag har 
huvudsakligen formulerat så kallade ”slutna” frågor (t.ex. ja/nej frågor) kombinerade med sex 
s.k. ”likert-skalefrågor”, och två, s.k. ”öppna” frågor. Öppna frågor är ofta svårare att tolka, 
men de går också att kvantifiera (vilket jag gjort). En annan fördel är att man med en öppen 
fråga inte styr eller begränsar informantens svar.7 Jag har sett öppna frågor som ett sätt att få 
mer variation/spontanitet i svaren. Enkäten som helhet är relativt liten (17 frågor), och det har 

                                                 
6 Termen enkät kommer från franskans enquête, vilket betyder rundfråga. I det svenska språket definieras enkäter som frågor 
som besvaras med den svarandens egen hand. Ur Trost, Jan. Enkätboken. Lund, 2001, s..9. 
7 Jfr Andersson, Bengt-Erik. Som man frågar får man svar –en introduktion i intervju- och enkätteknik. Kristianstad 1992, s. 
73. 



varit ett medvetet val eftersom alltför många frågor kan verka avskräckande för 
informanterna.8 
    Valet av metod grundar sig på valet av undersökningsområde; eftersom jag valt att göra en 
undersökning av attityder till yrket, och som ett delmål yrkets förändring, bestod valet av att 
antingen göra djupintervjuer eller enkäter. Mitt val föll på enkäter vad gäller 
statusundersökningen, och en analys av artiklar/kulturpolitiska propositioner vad gäller yrkets 
förändring.9 Mitt val föll således på den kvantitativa metoden.10 Visserligen är det tidsödande 
att utforma enkäten, men också mindre tidsödande att analysera svaren. Jag har även tagit 
hänsyn till min egen ekonomiska möjlighet att göra en, enligt min uppfattning, mer kostsam 
kvalitativ intervjuundersökning vilket inte varit en helt oväsentligt faktor att ta med i 
beräkningen. Att samla in data med hjälp av någon form av intervju är ofta både dyrare och 
mer tidskrävande. En kombination av olika metoder är dock ofta en fördel. 11 
    En svårighet med enkäter är dock att det kan vara svårt att formulera sig så klart att alla 
förstår vad man menar. En annan svårighet är att svarsfrekvensen kanske inte blir så hög som 
man önskar för att man skall kunna anse att den är representativ för en större grupp 
individer.12 Det är ett problem som jag återkommer till i mitt undersökningsavsnitt. En positiv 
aspekt är dock att informanten får tid att själv, i lugn och ro, fundera över svaret. Enkätsvaren 
har sedan, i min undersökning, kombinerats med en analys av de olika faktorer som 
tillsammans utgör och påverkar ett yrkes status. Eftersom informanterna beskriver sin egen 
uppfattning kan informationen kallas subjektiv och detta innebär naturligtvis att den måste 
behandlas med viss försiktighet. Frågeformulär är dock vanliga om man vill komma åt 
personers attityder eller grundläggande inställning till olika frågor.13 Jag är dock medveten om 
att det alltid finns en viss ”osäkerhetsmarginal” att ta hänsyn till (vilket jag återkommer till i 
analysavsnittet). Min uppfattning är trots allt att även vetenskapliga ”sanningar” går att 
ifrågasätta. Därför gör jag inget anspråk på att sitta inne med sanningen om arkivarieyrkets 
status. Däremot behandlas frågan ur ett (av många möjliga) perspektiv. 

                                                 
8 a.a., s.26 ff. 
9 I Enkätboken skriver författaren: ”Självfallet kan man säga att syftet med ens projekt måste vara avgörande för vilken slags 
metod man använder sig av. Slentrian eller tradition skall inte avgöra, inte heller socialt tryck. Det senare kan många gånger 
vara nog så starkt i riktning mot kvantitativa studier. De betraktas inte sällan som mera riktiga och mera tillförlitliga.”  Ur 
Trost, Jan. Enkätboken. Lund, 2001, s.17. 
10 Förenklat kan man säga att en kvantitativ metod består av sifferredovisningar, och att en kvalitativ metod helt undviker 
detta tänkande (a.a.). 
11 En väldigt intresseväckande diskussion om kvalitativ respektive kvantitativ metod förs i boken Kvalitativ sociologi, av  
Hughes, John A & Månsson, Sven-Axel. Lund, 1998, s. 8 ff. 
12 Andersson, Bengt-Erik. Som man frågar får man svar –en introduktion i intervju- och enkätteknik. Kristianstad, 1992, s. 
.20 ff. 
13 a.a., s. 13 ff. 



2. Undersökningen 

2.1 Bakgrund och urval 
Här ämnar jag ge en närmare beskrivning av hur undersökningen började och den metod jag 
använt mig av. När jag befann mig i inledningsskedet började jag fråga mig vilka begrepp 
som skulle kunna avspegla mitt undersökningsområde, och hur jag skulle kunna omformulera 
detta i frågeställningar. Detta kallas operationalisering, och är en process där begreppen görs 
till undersökningsvariabler och dessa i sin tur till konkreta frågor.14 Frågorna till enkäten, och 
det medföljande missivbrevet15 formulerades sålunda i stort efter faktorerna i Tengblads 
”professionspussel”.16 Missivbrevet infogade jag i enkäten, för att informanterna, om de ville 
det, skulle få möjlighet att svara direkt med vändande post. 
    Enkäten inleddes med några enkla frågor, enligt så kallad ”tratt-teknik”. Denna teknik 
innebär att man börjar med mera allmänna ämnen innan man går in på mer detaljerade eller 
”känsliga” frågor. I min enkät ställde jag frågor om kön, ålder och utbildning, vilka också, 
förutom att de var allmänna, också gav viktig information om informanten.17 
    I nästa fas började jag leta e-postadresser. Ett antal fick jag från min tidigare praktikplats 
NA (Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala län), men de allra flesta fann jag på Internet. På 
arkivens hemsidor finns i många fall en länk där man kan finna adresser till kontaktpersoner. 
En tanke jag hade var att via DIK-förbundet få tag i en e-postlista till medlemmar, men detta 
var inte möjligt att få på grund av personskyddet. När detta var klart skickade jag, den 13 
november ut två ”provenkäter”. När de två informanterna hade kommenterat enkäten sände 
jag dagen efter (den 14 november) ut ytterligare 98 enkäter. 
    Jag bestämde mig för att skicka ut enkäten i flera omgångar, eftersom jag inbillade mig att 
det skulle bli en alltför stor anhopning av svar i min e-postbrevlåda annars (vilket jag inte 
hade behövt oroa mig för). Dessutom var jag tvungen att ta ställning till vad jag skulle 
spara/skriva ut, och hur många fler enkäter/påminnelser som skulle skickas ut. Påminnelserna 
skickades ut, i två omgångar, efter de första tio dagarna. Den sista enkäten sändes ut den 4 

                                                 
14 Andersson, Bengt-Erik. Som man frågar får man svar –en introduktion i intervju- och enkätteknik. Kristianstad, 1992, s. 
68. 
15 Ett missivbrev är ett följebrev som medföljer frågeformuläret. Det fyller en viktig funktion som en slags ”motivation” till 
informanten. Här anges bland annat syftet med enkäten, och en presentation av mig själv. Jfr Trost, Jan. Enkätboken. Lund, 
2001, s. 44 ff). 
16 Tengblad, Per. I: Alfredsson, Henrik. ”Sex statusladdade pusselbitar.”  DIK-forum nr 7/02, s. 13. 
17 Jfr Andersson, Bengt-Erik. Som man frågar får man svar –en introduktion i intervju- och enkätteknik. Kristianstad, 1992, 
s.145 ff. 



december 2002. Slutdatum för inkommande svar satte jag till den 14 december för att jag 
skulle hinna sammanställa uppgifterna. Den 13 december erhöll jag det sista enkätsvaret. 

Urvalsmetod 
Man kan säga att mitt urval till viss del blev slumpmässig, såtillvida att mina informanter inte 
valdes ut på andra kriterier än att de arbetade på arkiv (olika kategorier). Dessutom arbetade 
informanterna på olika arkiv runt om i landet; från statliga, landstingskommunala/kommunala 
och enskilda arkiv. Varför gjorde jag inget noggrannare urval? Jag insåg att det skulle bli 
svårt att få in ett jämnt antal/nog många svar eftersom att yrkeskåren inte är en särkilt stor 
grupp. Mitt primära syfte var dessutom att behandla arkivarieyrkets status -oavsett sektor. 
Däremot ville jag försöka få en större spridning rent geografiskt, och inte få ett alltför stort 
antal svar från samma arbetsplats eftersom informanterna kunde påverka varandra. Jag har 
dessutom, helt krasst, tvingas använda de e-postadresser som funnits tillgängliga. 
    Den ojämna fördelningen mellan olika sektorer tror jag att jag hade fått även om jag gjort 
ett noggrant urval av informanter, eftersom man alltid får räkna med en ”bortfallsfrekvens”. 
Dessa bortfall kan naturligtvis bero på olika faktorer; tidsbrist, ointresse, frånvaro eller att de 
tillfrågade helt enkelt inte förstod vitsen med undersökningen. Jag hoppas dock att jag 
formulerade mitt syfte på ett sådant sätt att det sistnämnda inte var den dominerande orsaken 
till den, i mitt tycke, höga frånvaron av svar. En närmare utvärdering/analys av enkäten, samt 
en kort ”bortfallsanalys” finner ni i nästa kapitel. 

 

 

2.2 Enkätundersökningen 
 

Tabell 1: Antal besvarade enkäter fördelade på respektive arkivsektor (bortfallsanalys) 

Arkivsektor Antal svar fördelade på resp. sektor/Procent Totalt antal utskick 
Stat 37 (41,1%) 90 (39,8%) 
Kommun 28,5 (43,1%) 66 (29,2%) 
Landsting 4 (3,6%) 11 (4,9%) 
Enskild 28,5 (43,1%) 59 (26,1%) 
Totalt antal svar 98 (43,3%) 266 

Källa: Egen undersökning 



Av totalt 226 enkäter besvarades 98 stycken, vilket innebär en svarsfrekvens på 43,3 procent. 
Jag antar att mitt val av metod påverkat denna svarsfrekvens, och att denna minskats ännu 
mer på grund av att jag skickat ut enkäten via e-post. Av totalt antal svar var könsfördelningen 
51 män (52 procent), och 47 (48 procent) kvinnor. Här syns också den ”sneda” fördelning 
som jag nämnde tidigare, d v s antalet enkäter som skickats ut till respektive sektor är ganska 
jämnt representerade, förutom landstingsarkiven som är klart underrepresenterade. Detta beror 
helt och hållet på att jag inte haft som ambition att få ihop ett jämnt antal informanter från 
varje typ av arkivsektor. Min ambition var ju inte alls att undersöka hur varje sektor svarar 
(även om det hade varit intressant), utan att se arkivariekåren ur ett bredare perspektiv. Det 
har varit en nödvändig avgränsning. 
 
 
 
 

Tabell 2: Åldersmässig fördelning 

Åldersgrupp Antal personer/procent 
1931 - 1940 1 (1,02%) 
1941 - 1950 29 (29,6%) 
1951 - 1960 34 (34,7%) 
1961 - 1970 27 (27,6%) 
1971 - 1980 7 (7,1%) 
Totalt 98  

Källa: Egen undersökning 

Det dominerande antalet yrkesverksamma arkivarier i denna undersökning är alltså de som är 
födda mellan 1951 och 1960 (34st). Antalet informanter i undersökningen som är födda 
mellan 1941-1950 och 1961-1970 är också ganska många, 29 respektive 27 stycken. Även 
arkivsektorn står inför stora pensionsavgångar, liksom många andra områden i samhället när 
”fyrtiotalisterna” pensioneras. Hur man skall möta detta kunskapsbortfall har jag inte funnit 
någon förklaring på. Däremot vet jag att frågan diskuteras. 
 
 

Tabell 3: Antal studieår vid högskola eller universitet 

Antal år Antal personer/procent 
Inga alls 2 (2,1%) 



1 - 3 7 (7,1%) 
3 - 6 64 (65,3%) 
6 - 9 12 (12,2%) 
9- 11 (11,2%) 
Obesvarad 2 (2,1%) 
Totalt 98 

Källa: Egen undersökning 

Tabellen visar att de allra flesta av informanterna har studerat mellan 3 och 6 år (64 personer), 
och 12 personer har läst i 6-9 år. Andelen som studerat mer än 9 år är 11 personer. Två 
procent har inte svarat på frågan, och det kanske kan bero på att de ingen utbildning har 
(vilket dock inte framkommer i enkätsvaren). Enligt min uppfattning har de flesta arkivarier 
en ganska hög utbildningsnivå, vilket också borde ha påverkat yrkets status positivt. 

Tabell 4: Antal år inom yrket 

Antal år Antal personer/procent 
0 - 5 21 (21,4%) 
5 - 10 21 (21,4%) 
10 - 15 17 (17,3%) 
15 - 20 13 (13,3%) 
20 - 25 9 (9,2%) 
25- 17 (17,3%) 
Totalt 98 

Källa: Egen undersökning 

Denna tabell visar att de flesta informanter i den här undersökningen är ganska jämt 
fördelade, när det gäller yrkeserfarenhet. Det är sammanlagt 56 informanter som arbetat mer 
än tio år inom yrket, och 21st som arbetat 5-10 år, och ytterligare 21 personer som arbetat upp 
till fem år. Arkivarierna i min undersökning verkar ha stannat kvar inom yrket och de flesta 
verkar också trivas med arbetet. Av enkätsvaren framgår att en majoritet är nöjda med sitt 
yrkesval; hela 84 (86 procent) personer säger sig vara nöjda, och 5 personer säger sig vara 
missnöjda (5,1 procent). Trots att frågorna består av antingen ja- eller nej-svar har 8 personer 
(8,2 procent) svarat både  ja och nej och en person har svarat vet ej.  
    Jag bad informanterna motivera sitt svar om de svarade nej (vilket både nej och ja/nej-
svarande gjort). Sammanlagt har 11 personer (av 13) motiverat sina svar. Av de som svarade 
nej menade en informant att arkivarieyrket är ett ”lågstatusyrke”, och en annan att dennes 
kunskaper inte utnyttjas. Två skrev att yrket inte är något förstahandsval. Av de som svarade 



både ja och nej (nja) uppgav två informanter att de inte planerat att bli arkivarier, en annan att 
det är slitsamt att vara ”en vaktpost för att lagen efterlevs”. En fjärde informant ansåg att 
arbetsuppgifterna är roliga, och att arbetet är viktigt, men att det var svårt att motivera andra 
inom organisationen att arbetet är viktigt. Enligt denna informant är också både lön och 
karriärmöjligheter små. På frågan om informanterna var nöjda med sin lön svarade 33 (34 
procent) personer ja, 52 (53 procent) svarade nej och 13 (13,3 procent) personer svarade både 
ja och nej (nja). En informant skrev: 

Jag är inte missnöjd, men jämför jag mig med unga nyanställda med liten arbetslivserfarenhet, är jag det. Det går 

in på den lön jag har. Gäller i stort sätt för alla akademiker i kommunala yrken. [Obs! Informantens felstavn.] 

Tabell 5: Acceptabel grundlön (vid nej-svar) 

Rimlig grundlön Antal personer/procent 
15 - 20 000 16 (16,3%) 
20 - 25 000 23 (23,5%) 
25 – 30 000 6 (6,1%) 
Obesvarade 4 (4,1%) 
Vet ej 3 (3,1%) 
Totalt 52 

Källa: Egen undersökning 

Jag lät informanterna som svarat nej på frågan, ange vad de ansåg vara en rimlig grundlön. 
Tyvärr hade jag nog formulerat mig något oklart eftersom tre personer inte kunde svara och 
fyra stycken inte besvarade frågan överhuvudtaget. Fyrtiofem personer (46 procent) bevarade 
dock frågan. En informant förstod inte vad jag frågade efter, eftersom jag frågade efter 
grundlön. I efterhand kan jag själv tycka att jag borde ha formulerat mig tydligare. Jag 
menade naturligtvis ingångslön. Fem informanter tyckte dock att DIK-förbundets 
rekommendationer var rimliga, d.v.s. 23 000 för en nyutexaminerad arkivarie. Två av dem 
ansåg att det är svårt att få igenom lönekrav där de arbetar, och en annan informant ansåg att 
lönen är för låg i förhållande till andra tjänstemän.  
    När jag frågade efter fördelarna med yrket svarade 82 personer (83,7 procent) att det var 
arbetsuppgifterna. Ingen svarade att lönen (b) är en fördel med yrket, vilket var lite 
förvånande, eftersom förhållandevis många ansåg sig vara nöjda med sin lön. Däremot 
svarade elva personer (11,2 procent) att både lön och arbetsuppgifter är fördelar med yrket. 
Fem personer (5,1 procent) lämnade frågan obesvarad En informant kommenterade sitt svar 
med att fördelen med yrket är bredden och variationen på arbetsuppgifterna, samt kontakten 
med forskarna. Jag kan kanske konstatera med utgångspunkt i dessa informanters uppgifter, 



att arkivarieyrket inte är något man väljer för lönens skull, trots att så många säger sig vara 
nöjda med densamma.  
    Frågorna 10 och 11 var så kallade ”öppna frågor”. På fråga tio ville jag få svar på om 
informanterna kunde förklara varför arkivariens arbetsinsats är värdefull. Nittiotre personer  
(94,9 procent) besvarade frågan och fem personer (5,1procent) lät bli. Öppna frågor är svåra 
att analysera, men jag bestämde vad som var möjligt att analysera, skrev upp svaren/delade 
upp dem i olika kategorier (efter att ha analyserat skillnader och likheter) och gav 1 poäng för 
varje besvarad kategori. Även denna typ av svar kan brytas ned i flera kategorier och sedan 
kvantifieras.18 Således kunde en informant, om han/hon hade fler formuleringar, sammantaget 
generera fler än ett poäng beroende på om svaret bestod av flera kategorier. Vid en analys av 
svaren framkom att följande formuleringar fick flest poäng; 

 Bevarande 49 p 

 Demokratiaspekten 42 p 

 Förmedlande/tillgängliggörande funktion 33p 

 Länk mellan dåtid och framtid 14p 

 Tillgodose forskningens behov 13p 

Svaren i sig är inte speciellt förvånande. Det är ju dessa värdegrunder som arkivarier arbetar 
utifrån (vilket sammanfattas i lagstiftningen). Min mening med denna fråga är dock att 
analysera den (och nästa fråga) i förhållande till ”professionspusslet”, och därför har de 
utformats på detta sätt (vilket jag återkommer till i mitt analysavsnitt). På denna fråga fick jag 
även två svar var av ett lite ”avvikande” slag; en informant ansåg att arkiven är värdefulla, 
men inte arkivariens arbetsinsats. En annan informant ansåg att insatsen inte var värdefullare 
än någon annan, frånsett …”spekulanter och andra tärande individer”. Jag hade här lite svårt 
att förstå vad informanterna menade, eftersom det inte förtydligats på något sätt. 
    Fråga 11 innebar att informanterna skulle svara på vilka yrkesetiska normer som gäller för 
arkivarier. Frågan verkade vara svår att besvara eftersom 13 personer inte svarade alls, och 19 
svarade nej. Nio personer kommenterade saken. Sex informanter förstod inte frågan, två 
personer upplevde inte att det fanns något gemensamt normsystem, och en tredje att frågan 
inte alls diskuterades. Sammantaget var det 66 personer (67,3 procent) som besvarade frågan. 
Samma princip för analys gäller här, eftersom även detta var en så kallad öppen fråga. 
Följande formuleringar var mest frekvent förekommande: 

 Respekt för källan 34p 

                                                 
18 Andersson, Bengt-Erik. Som man frågar får man svar –en introduktion i intervju- och enkätteknik. Kristianstad, 1992, s. 
198 ff. 



 Stort yrkeskunnande 14p 
 Fullföljademokratinsrättigheter 

enligt offentlighetsprincipen 13p 

 Agera inom ramen för relevant lagstiftning 10p 

 God sekretesshantering 8p 

 Respekt för personlig integritet 8p 

Även om jag har försökt att anpassa varje individuell formulering efter en slags generell mall, 
är jag medveten om att detta är just min egen tolkning av informanternas svar.  De svar som 
endast fick ett, två, eller tre poäng, har inte redovisats här eftersom de inte var representativa 
för en större grupp informanter. 
    Till frågorna 12-16 använde jag mig av den s.k. ”Likert-skalan”. Denna modell innebär att 
man utformar ett antal frågor eller påståenden som informanterna skall instämma i, eller ta 
avstånd ifrån (skala 1-5). Skalan används ofta för att undersöka attityder eller åsikter till vissa 
företeelser. ”Likert-skalefrågor” är en typ av intensitetsfrågor.19 Enligt min uppfattning är 
”Likert-skalan” bra att använda när en fråga inte enkelt kan besvaras med ja eller nej.  
På fråga tolv ville jag att informanterna skulle respondera på påståendet att arkivarieyrket har 
en hög status (se tabellen nedan). 

Tabell.6 Arkivarieyrket har en hög status. 

Svarsalternativ Antal/Procent 
Instämmer helt 4 (4,1%) 
Instämmer delvis 33 (33,7%) 
Vet ej 4 (4,1%) 
Instämmer inte 38 (38,8%) 
Instämmer inte alls 18 (18,4%) 
Obesvarade 1(1,02%) 

Källa: Egen undersökning 

Här påstod jag att arkivarieyrket har en hög status. Som vi ser anser en majoritet av 
informanterna att det inte/inte alls stämmer (sammanlagt 56 personer), samtidigt som relativt 
många (37 personer) svarat att det delvis/helt stämmer. Det är dock 18 personer som svarat att 
mitt påstående inte alls stämmer. Min slutsats är att en majoritet av informanterna anser att 
arkivarieyrket inte har en särskilt hög status. Jag är dock medveten om att olika faktorer 
inverkar på svaren, och att det är svårt att hävda att detta skulle vara representativt för en 
                                                 
19 Andersson, Bengt-Erik. Som man frågar får man svar –en introduktion i intervju- och enkätteknik. Kristianstad, 1992, s. 83 
ff. 



majoritet av alla arkivarier ute i landet. Däremot ger det en indikation på en relativt spridd 
uppfattning.  

Tabell.7 Det är lätt att göra karriär som arkivarie 

Svarsalternativ Antal/procent 
Instämmer helt 7 (7,1%) 
Instämmer delvis 39 (39,8%) 
Vet ej 21 (21,4%) 
Instämmer inte 24 (24,4%) 
Instämmer inte alls 6 (6,1%) 
Obesvarade 1 (1,02%) 

Källa: Egen undersökning 

Den största gruppen anser att påståendet om att det är lätt att göra karriär delvis stämmer, men 
det är en ganska marginell skillnad mellan dem, och de som anser att det inte stämmer. Den 
här frågan hade också kommenterats på ett intressant sätt av två informanter. En av dem ansåg 
att det inte är lätt att göra karriär om man inte bor i en större stad, med flera företag eller 
arkiv. Den andra personen skrev: 

I grunden är min bedömning att det inte är så lätt. Antalet tjänster/befattningar som innebär karriärsteg är inte så 

många; inte antalet steg heller. Men visst går det, även om det understundom kan innebära att man lämnar 

arkivarie-titeln bakom sig. 

Denna informant menar antagligen att det går, men att det är ganska svårt att göra karriär 
inom arkivarieyrket, och att det kan innebära att man måste söka sig till ett annat yrke. Många 
i svarsgruppen (21 stycken) kunde dock inte besvara frågan, och det är förhållandevis många. 
Det är svårt att dra någon slutsats om huruvida informanterna anser att det är lätt eller svårt att 
göra karriär inom yrket, och min uppfattning är att det till stor del beror på var man arbetar. 
Jag återkommer till detta i min analys. 

Tabell.8 Arkivarier har en unik yrkeskompetens 

Svarsalternativ Antal/procent 
Instämmer helt 68 (69,4%) 
Instämmer delvis 26 (26,5%) 
Vet ej 1 (1,02%) 
Instämmer inte 1 (1,02%) 
Instämmer inte alls  



Obesvarade 2 (2,04%) 

Källa: Egen undersökning 

En informant undrar i vilket yrke man hittar den bredd som arkivarieyrket har, och en annan 
frågar sig om inte all yrkeskompetens är unik. I övrigt tycker de allra flesta (68 personer) att 
arkivarien har en unik yrkeskompetens. Den senare informanten har dock en poäng, anser jag, 
i att all yrkeskompetens är unik. Däremot tycker jag också att arkivarieyrket har en ovanlig 
bredd. Frågan är om arkivarien i framtiden kommer att vara generalist eller specialist? Det 
vore dessutom intressant att veta hur många som lever upp till denna breda yrkeskompetens? 

Det är lätt att inse att vi inte alla kan vara 30-40 år, ha 20 års yrkeserfarenhet, vara högt kvalificerade inom 

forskarsamhället, IT-världen, kulturen och förvaltningsapparaten, representera en optimal etnisk eller annan 

mångfald- och i princip kunna omprogrammeras till vad som helst efter dagkonjunkturen. Den 

rekryteringsambitionen är och lär förbli dödfödd, oavsett rättsliga och etiska komplikationer.20 

 

Tabell.9 Det är en stor efterfrågan på arkivarier 

Svarsalternativ Antal/procent 
Instämmer helt 19 (19,4%) 
Instämmer delvis 40 (40,8%) 
Vet ej 22 (22,4%) 
Instämmer inte 14 (14,3%) 
Instämmer inte alls 2 (2,04%) 
Obesvarade 1 (1,02%) 

Källa: Egen undersökning 

Här beror svaret till stor del på huruvida informanten är uppdaterad om dagens arbetsmarknad 
- eller ej. Till viss del visar ju också tabellen att det inte varit helt lätt att besvara frågan, 
eftersom så många som 22 informanter inte vet om det är en stor efterfrågan eller inte. Det är 
ju också stora skillnader i efterfrågan beroende på om man arbetar i landsbygd och stad (på 
samma sätt som karriärmöjligheterna är). Frågan ställdes dock med tanke på att informanterna 
skulle få svara utifrån den egna upplevelsen av dagsläget.  
    Ett yrkes status är ju i högsta grad beroende av en hög efterfrågan. Lite optimistisk blir man 
ju när hela 40,8 procent svarat att påståendet delvis stämmer, och 19,4 procent att det stämmer 
till fullo. En majoritet av dessa arkivarier verkar ha en optimistisk inställning till efterfrågan 

                                                 
20 Gidlöf, Leif. Arkivinstitutionerna. I: Fredriksson, Berndt (red). Arkivarie –ett yrke i förvandling. Rapport från Svenska 
arkivsamfundets temadag 2002, s. 32 f. 



på deras yrkeskompetens, vilket också gör att de lättare borde kunna hävda sig i konkurrensen 
gentemot andra yrkesgrupper. Kommentarerna till denna fråga var inte så många, men en 
informant ansåg att det inte verkar vara stor efterfrågan på arkivarier att döma av 
platsannonserna i DIK-forum. En annan menade att det är större efterfrågan på de aktiva 
myndigheterna, men inte lika mycket på de historiskt inriktade institutionerna. 
 

Tabell.10 Arkivarier tar ett samhällsansvar 

Svarsalternativ Antal/procent 
Instämmer helt 62 (63,3%) 
Instämmer delvis 25 (25,5%) 
Vet ej 7 (7,1%) 
Instämmer inte 1 (1,02%) 
Instämmer inte alls 1 (1,02%) 
Obesvarade 2 (2,04%) 

Källa: Egen undersökning 

En informant skriver en väldigt intressant kommentar: 

Jag förstår inte vad du menar med frågan. Arkivarier gör ett jobb som ”samhället” anser ska göras. Betyder det 

att ”vi tar ett samhällsansvar”? ”Ta ett samhällsansvar” är politisk mumbo jumbo för att inte utnyttja lagliga 

möjligheter till agerande om opinionen för ögonblicket anser det olämpligt. Jag tycker att du ska hålla dig för 

god för att acceptera att tala i sådana termer! Men om du frågar mig om jag tycker att arkivarier gör ett 

samhällsnyttigt jobb, blir mitt svar ett obetingat och oreserverat JA. 

En arkivarie skall enligt denna informant vara kapabel att skilja på ”samhällsnytta” och 
”samhällsansvar”, och helst inte nämna det sistnämnda begreppet. Jag anser dock att det ena 
inte nödvändigtvis behöver utesluta det andra. Alla yrken är till nytta på ett eller annat sätt, 
och att ta ett ”samhällsansvar” är en viktig del av en yrkesroll. Många yrken tar ett stort 
ansvar, och så även arkivarierna. Arkivarierna förväntas bevara, vårda och tillgängliggöra 
sveriges kulturarv, och min uppfattning är då att yrkeskåren tar ett ”samhällsansvar”. 
Informanten ansåg i alla fall att arkivarierna gör en ”samhällsnyttig insats” (vilket är helt i 
linje med min egen uppfattning). 
    Den sista frågan i min enkätundersökning (fråga 17) bestod av att informanterna här kunde 
kommentera enkäten eller komplettera sina svar om så önskades. Detta var min tanke, men 
jag skulle ha formulerat mig på ett sånt sätt att det framkom (vilket jag tyvärr inte tänkt på). 
Några personer valde istället att skriva något vänligt (riktat till mig), t.ex. att lyckönska mig 
till uppsatsen eller något liknande. Dessa har jag betraktat som obesvarade (även om jag 



uppskattat dem rent personligt). Av de 98 informanterna valde 28 personer (28,6 procent) att 
skriva en kommentar (enl. ovanstående tankegång), medan 70 personer (71,4 procent) valde 
att inte göra det alls. Av alla intressanta och tänkvärda kommentarer, har jag valt ut några som 
jag tänkte presentera. 
    En arkivarie skrev att arbetet är stimulerande och omväxlande, och att det enda negativa är 
lönen. En annan skrev att arkivarieyrket har allt; omväxling, utmaningar och utåtriktat arbete. 
Enligt denna person handlar det om att börja bejaka de roliga delarna i yrket. Kanske borde 
man tänka mer på att tvätta bort ”tråkighetsstämpeln” (som faktiskt finns), än man gör idag. 
Då kanske man måste ta till nya okonventionella grepp. Min uppfattning är att det är viktigt 
om man skall nå ut till en bredare allmänhet och locka nya besökare/brukare till arkiven 
(vilket också faktiskt är en politisk målsättning). 
    En annan informant skrev att yrket är väldigt intressant och utvecklande. En tredje skrev att 
arkivariens roll värderas mer i andra länder än i Sverige, och att arkivarierna måste ändra på 
detta. Informanten slutar med att påpeka att arkivet inte är en arbetsplats för svårplacerad 
personal med diverse handikapp. Detta missnöje med att arkiven anställer personer med 
handikapp är något som framkommer i flera enkätsvar. Det verkar inte som att informanterna 
(utom någon enstaka) anser att de utför en sämre prestation än någon annan. Min uppfattning 
är istället att informanterna anser att arkivarierna ersätts med personal som inte har en adekvat 
utbildning, vilket påverkar både arbetsmarknad, status och löneutveckling negativt. En 
informant skrev att arkivarierna odlar en bild för sig själva av ett ”högstatusyrke”, men att 
denna bild inte motsvaras hos omgivningen. En annan att arkivarieyrket borde ha en hög 
status, och att det i vissa akademiska miljöer också säkert har det, men att det generellt inte 
stämmer med verkligheten. Informanten ansåg att det beror på att yrkeskåren är heterogen och 
att den till viss del omfattar outbildade/omplacerade personer. 
    Att arbeta som ensamarkivarie är svårt, kommenterade en av de tillfrågade, som också 
tillade att man saknar bollplank, känner sig otillräcklig och har svårt att få förståelse för att 
man inte kan hjälpa alla. En annan informant ansåg att yrkestiteln leder tanken till magasin 
och sortering av papper, och att arkivarien i den bemärkelsen inte har någon hög status. Denna 
arkivarie skrev att hon ofta fått höra kommentaren att ”det låter tråkigt”, men att bemötandet 
blivit ett annat om hon sagt att hon arbetar med dokumenthanteringsfrågor. Då har hon 
plötsligt fått höra att det låter både intressant och spännande. En annan arkivarie skrev: 
 
 

Vid utredningar av vårt kulturarv brukar arkiv för det mesta glömmas bort eller nämnas i en bisats medan museer 

är de stora kulturarvsbärarna. Arkivarier har tidigare representerats av den tystlåtne, enbart historieintresserade 

personen, som saknat några som helst utåtriktade ambitioner med arkivhandlingarna. Det är alltså inte konstigt 

att inte arkiv märks så mycket i utredningar. Dessutom anses arkiv för det mesta vara en perfekt 



arbetsprövningsplats för personer som hamnat lite snett eller som har någon form av arbetshandikapp. Nu håller 

dock yrket på att förändras med IT-utvecklingen. Krav på arkivpedagoger har också skrämt bromsklossen 

Riksarkivet, som jag tror står för mycket av det sena uppvaknandet. 

Kommentarerna jag fått har också visat att bilden av arkivarien som en ”grå källarfigur” inte 
överensstämmer med de krav man idag ställer på dagens arkivarie. Flera informanter gav vid 
handen att arkivarieyrket inte bara krävde noggrannhet och ordningssinne, utan även social 
kompetens. Detta är i och för sig inte något nytt. Det intressanta är varför bilden av den 
”skygga källarfiguren” fortfarande är aktuell, och vad man kan göra för att sudda bort den. En 
informant skrev att yrkeskåren, rent allmänt, arbetar för att förbättra sin självbild, och att det 
är först då som man kan påverka statusen för yrket –samt det allmänna löneläget. Bilden av 
arkivarien är under förändring, och det som sker inom yrkeskåren kommer också att påverka 
den allmänna bilden av arkivarien i framtiden. Jag ser det som positivt att frågan 
överhuvudtaget debatteras och förs fram i ljuset. 



3. Analysavsnitt  

3.1 Den förändrade yrkesrollen 
Arkiv har funnits så länge någon typ av samhälle har funnits. I begynnelsen skulle arkiven 
utgöra skydd för ägarens (t.ex. statsmaktens) rättigheter och egendomar. Tillträdet till 
materialet fick den som arbetade på ägarens uppdrag.21 Synsättet på arkivverksamhetens syfte 
har förändrats över tid, och till en början såg statsmakten arkivverksamheten ur ett juridiskt 
och statsrättsligt perspektiv.22  Förhållandena har dock förändrats under tidens gång, men 
arkivariens arbetsuppgifter har varit och är nära knutna till samhällets styrande processer. 
Detta innebär att kunskapskraven också förändrats när samhällsförändringar har trätt in. 
Justrell, arkivråd på Riksarkivet, har utarbetat en förklaringsmodell vad gäller utvecklingen 
vid de statliga arkivinstitutionerna. Jag ger här en översiktlig beskrivning för att tydliggöra 
arkivens viktiga roll i samhället:  

 arkivdepå för det kungliga kansliet 

 forskningsanstalt för historievetenskapen  

 dokumentadministratör för statsförvaltningen 

 övervaka demokratiska kontrollinstrument 

 kulturbärare  

 en källa för kunskapsutveckling i samhället 

Det finns tendenser som pekar på att arkivarieyrket idag genomgår en professionalisering. Det 
visar till exempel den allt vanligare förekomsten av debatter som rör arkivarieyrkets innehåll 
och arkivens roll i samhället.23 Jag får väl hävda att även min uppsats pekar i den riktningen. 
För att tydliggöra hur jag definierar professionalism använder jag nedanstående definition; 
”För mig är professionalism mycket nära knutet till den kunskap som en yrkesgrupp antingen 
besitter eller eftersträvar. Kunskapen kan vara faktisk eller symbolisk men utgör i båda fallen 
grunden för yrkesgruppens ställning och status i samhället. Det innebär att gruppens agerande 

                                                 
21 Gränström, Claes. Arkivteori. I: Ulfsparre, Anna-Christina (red). Arkivvetenskap. Lund, 1995, s. 8. 
22 Gränström, Claes, Lundquist, Lennart & Fredriksson, Kerstin. Arkivlagen. Bakgrund och kommentarer. Stockholm, 1992, 
s. 16. 
23 Justrell, Börje. Arkivarierollens professionalisering. I: Fredriksson, Berndt. Rapport från Svenska arkivsamfundet. 2002, s. 
7ff. 



inte kan frikopplas från den utveckling som sker i samhället. Professionalisering handlar 
därför, enligt mitt sätt att se, om kunskapsbaserade grupper och deras ställning och 
handlingsmönster sett i ett samhälleligt sammanhang.”24 Det finns forskare som anser att 
professionalismen produceras i yrkessituationer där man önskar att tjäna ett högre syfte, där 
man reflekterar över situationen och där yrkesgruppen är självkritisk. Att tjäna ett högre syfte 
kan innebära att t.ex. utföra samhällsnyttiga insatser. En professionell yrkesutövare strävar 
hela tiden efter att utvecklas och att också finna nya och bättre lösningar.25 
    Kulturpolitikens målsättning har förändrats och likaså kraven på arkivariens yrkeskunnande 
och arbetsuppgifter. När jag läste igenom och jämförde olika propositioner med början 1988-
2002, visade det sig att en skillnad bland annat var den ökande betoningen på nya 
användargrupper och medier. Under året 1988 fanns bl.a. förslag om en starkare samverkan 
mellan arkiv och forskare (såväl professionella- som amatörforskare), samt förslag om att 
tillsätta resurser för att öka tillgängligheten till arkiven. Det fästes dock inte samma vikt vid 
nya besökare/användare som det gör idag (enligt min uppfattning).26 Behovet av information 
verkar öka idag, både för privata angelägenheter och rättsliga sådana. Ett annat behov är att 
stilla sin vetgirighet. Därför blir också amatörforskarna fler och fler. Arkivens uppgift är dock 
bestående; d.v.s. att öka tillgängligheten för information i dokumentform.27 
    I Kulturutskottets betänkande 1996/97, sattes sju nationella mål för den svenska 
kulturpolitiken. Ett av dessa mål var att ”främja kulturell mångfald” och att ”främja möten 
mellan olika kulturer i landet”. I betänkandet kan man läsa att museerna inte bara skulle 
bevara, utan även aktivt medverka till att människor engagerades att utnyttja sitt kulturarv. 
Detta gällde inte minst invandrare.28 Under 1999 aktualiserades frågan om en ny 
arkivutredning på grund av den snabba tekniska utvecklingen, och den ökande mängden 
handlingar.29 I arkivutredningen;  Arkiv för alla som blev färdig i september år 2002,  
uttrycktes en önskan om att arkivverket i högre grad skall öppnas mot grupper som idag inte 
använder sig så mycket av arkiven. En av dessa nya grupper är människor med en annan 
kulturell bakgrund än den svenska, vilket också är något som arkivarier kommer arbeta med i 
framtiden. I utredningen finns också förslag på att alla landsarkivsdistrikt skall anställa en 
arkivpedagog, samt inrätta 24-timmars myndigheter för att tillgodose medborgarnas 
demokratiska rättigheter.30 
    I Malmö startade man också under år 2002 en 20-poängs utbildning i kulturarvspedagogik 
för musei- och arkivpedagoger vid Lärarhögskolan, vilken skräddarsytts av kursdeltagarna 
                                                 
24 Justrell, Börje. Arkivarierollens professionalisering. I: Fredriksson, Berndt (red). Rapport från svenska arkivsamfundet  
2002, s. 9. 
25 Jfr Hård af Segerstad, Peder. Från språkrör till strateg. Informationsfunktionens utveckling och informationsyrkets 
professionalisering. Uppsala, 1997, s. 5 f. 
26 SOU 1988:11, s.183 ff. 
27 Saarenheimo, Juhani. Clios eller Mnemosynes tjänare? De västerländska arkivens uppfattning om sin uppgift och roll 
under olika tider. I Arkiv, samhälle och forskning. 2002, s.2 ff. 
28 KrU1 1996/97, s.  41. 
29 KrU12 1999/2000, s. 12.  
30 SOU 2002:78, s. 15 ff. 



själva.31 Min uppfattning är att det är ett tecken på arkivens nya roll i samhället. Frågan är hur 
skicklig man kan bli på så mycket, som en arkivarie bör vara.  
    En annan diskussion som har förts och fortfarande förs är den om den ”nya tekniken”, och 
hur man skall använda den inom arkivvärlden.  ADB-utvecklingen under 1960- och 1970-
talen vilade på stordatorer för stora centrala system. Under 1980-talet gick utvecklingen mot 
ett ökat användande av mindre typer datorutrustningar, bl.a. persondatorer. Den tekniska 
utvecklingen förde dock med sig nya typer av problem, bl.a. svårigheter att anpassa 
offentlighetslagstiftningen till de nya medierna. Den förändrade också arkivbildningen inom 
nästan alla områden.32 När det handlar om att tillgodose den lagstiftade rätten att ta del av 
allmänna handlingar över tid, måste handlingarna bevaras och redovisas i deras ursprungliga 
skick och sammanhang. Tillgängliggörandet idag skall ske med hjälp av skanning och 
digitalisering, och nya söksystem. Kostnaderna är dock höga för att uppfylla kraven i denna 
målsättning.33 Den mest genomgripande förändringen är nog i alla fall att alla typer av 
förvaltningar använder den ”nya” tekniken, och att tekniken tillåter en hantering av väldigt 
stora mängder handlingar. IT-utvecklingen har inneburit nya arbetsuppgifter för 
arkivariekåren, men den har också skapat andra möjligheter.34 
    Ett framtida scenario av förändringar vad gäller professionen skissar Gidlöf upp i sin artikel 
Arkivinstitutionerna: bl.a. en ökad professionalisering och specialisering, starkare 
yrkesplattform (dock tunnare) –vilket jag uppfattar som mer definierad, ökad flexibilitet (t.ex. 
prova på nya arbetsuppgifter/arbetsplatser), ökat samarbete mellan olika yrkeskategorier osv. 
Gidlöf tror att gränserna kommer att bli svagare gentemot bibliotek och museer. 35Det borde 
väl vara en realitet, med tanke på utvecklandet av ABM-samarbetet. Min uppfattning är att det 
finns en enighet i debatten om att yrket går mot en ökad professionalisering och med andra 
arbetsuppgifter än tidigare, även om själva grunden, d.v.s. ordnandet, bevarandet och 
förtecknandet kommer att finnas kvar i någon form. Det pågår också en intressant diskussion 
om huruvida arkivarier skall vara generalister –eller specialister.36 
    Yrkesstatus kan innebära många olika saker. Som nyutbildad arkivarie är det en viktig 
fråga eftersom det kommer att påverka min inställning till yrket, och inte minst den lön jag 
kommer att få. Status kan handla om att ha en hög lön, med många synliga yttre attribut vilka 
signalerar hög status. Det kan också handla om den egna gruppens upplevelse av 
yrkesskicklighet, eller allmänhetens uppfattningar om yrkets betydelse. Det finns dock vissa 
faktorer som kan utgöra en förklaring till vad som skapar en viss yrkesstatus. Jag kommer att 

                                                 
31 Nilsson, Göran. ”Skräddarsydd fortbildning för kulturpedagoger vässar kompetensen och stärker nätverken.” DIK-forum 
17/02, s. 13. 
32 SOU 1988:11,  s. 133. 
33 SOU 2002:78, s. 167 f. 
34 Se Fredriksson, Berndt.  Arkivarie –ett  yrke i förvandling. Rapport från Svenska arkivsamfundet. 2002, s. 56. 
35 Gidlöf, Leif. Arkivinstitutinerna. I Fredriksson, Berndt (red) 
36 Fredriksson, Berndt. Arkivarie –ett yrke i förvandling. Rapport från Svenska arkivsamfundet. 2002, s. 58f. 



använda mig av en av många förklaringsmodeller för att analysera arkivarieyrkets status, och 
de faktorer som faktiskt kan höja densamma. 

3.2 ”Professionspusslet” — en analysmodell 
Frågorna i enkäten utformades dels med en allmän fråga om hur arkivarier uppfattar yrkets 
status och yrkesrollen, dels utifrån de sex faktorerna som bildade Tengblads 
”professionspussel” (se avsnittet teoretiska utgångspunkter). 37 Detta har jag gjort för att 
verkligen vara säker på att frågan om yrkets status besvaras ur de perspektiv som jag varit 
intresserad av att klarlägga.  

Utbildningen 
Enligt Tengblad är just utbildningens längd en av de viktigaste bitarna i ”professionspusslet”. 
Den arkivvetenskapliga utbildningen varierar idag mellan 20-80p, och finns vid flera 
institutioner runt om i landet. Arkivvetenskap kan man idag läsa vid universiteten i Uppsala, 
Härnösand, Göteborg, Karlstad, Stockholm och Lund.38 För att vara behörig att söka 
arkivvetenskap 60 poäng vid Uppsala Universitet, krävs förkunskaper/behörighet 
motsvarande 80 poäng. Arkivvetenskapen är dock ung och befinner sig under utveckling. Ett 
tecken på denna utveckling är gränsdragningen mellan yrkesutövning och vetenskap.39  
    I min enkätundersökning valde jag att undersöka informanternas sammanlagda studietid vid 
högskola eller universitet, och inte hur många poäng de hade inom ämnena arkivvetenskap 
eller arkivkunskap. Anledningen var att det troligtvis är ganska många yrkesverksamma 
arkivarier idag som har en annan bakgrund, och ofta hamnat inom ”arkivvärlden” av andra 
skäl än ett riktat yrkesval. Jag har därför varit intresserad av att se hur välutbildad 
arkivariekåren är, rent generellt.  
     En majoritet av informanterna hade läst 3-6 år (65,3 procent), och att 23,4 procent läst mer 
än 6 år (se tabell 3, s. 9).40  Jag har kunnat konstatera att arkivarierna i min undersökning är en 
förhållandevis välutbildad yrkesgrupp. DIK-förbundet gjorde en undersökning 2001 över hur 
lång akademisk utbildning som de yrkesverksamma medlemmarna inom Sveriges 
Museimannaförbund (SMF) hade. Det visade sig att 32 procent hade mer än 5 års akademisk 
utbildning, 35 procent hade 4-5 år, 30 procent hade 3-4 år och endast 3 procent hade mindre 
än 3 år.41 ARK:s rapport Vart tog de vägen visar att 60 procent av de utfrågade f.d. 

                                                 
37 Tengblad, Per. I: Alfredsson, Henrik, ”Sex statusladdade pusselbitar” . DIK-forum nr 7/02, s. 13-14. 
38 DIK-förbundets hemsida: http://www.dik.se. 
39 Justrell, Börje. Arkivarierollens professionalisering. I Fredriksson, Berndt (red). Arkivarie –ett yrke i förvandling. Rapport 
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40 Se tabell 3, s. 9. 
41 Alfredsson, Henrik. ”Sex statusladdade pusselbitar”.  DIK-forum nr 7/02, s. 13. 



studenterna hade läst 40 poäng arkivvetenskap, 36 procent 20, och endast 4procent hade 60 
poäng. Hur många poäng de hade sedan tidigare uppgavs inte i rapporten.42 
    Utbildningsfrågan har diskuterats under många år, och i 1988 års statliga offentliga 
utredning Öppenhet och minne gavs förslag till regeringen om att en översyn av 
grundutbildningen skulle utföras i samråd med riksarkivet. Förslag skulle ges angående 
samordnad fortbildning och vidareutbildning av tjänstemän inom arkivsektorn.43 Idag anser 
ARK att man skall ha läst minst 40p arkivkunskap, och allra helst 60-80p för att bli 
arkivarie.44 
    Sedan början av 1970-talet har akademisk utbildning getts i ämnet arkivkunskap, vilken 
under 1990-talet ersatts av arkivvetenskap. I en artikel från 1998 uttalade sig Erik Norberg om 
den positiva inverkan som ”akademiseringen” innebar för yrket. Enligt honom hade den 
inneburit att själva synen på yrket påverkats positivt, och att en mer homogen yrkesgrupp 
bildats. Dessutom hade arkivarierna, enligt honom, fått en bättre position på de olika 
arbetsplatserna. Detta innebar, enligt Norberg, att arkivarierna lättare kunde styra 
arkivbildningsprocesserna på myndigheterna där de tjänstgjorde, än de tidigare kunnat.45 Jag 
kan inte riktigt se att denna positiva beskrivning av arkivarieyrket stämmer rent generellt, 
eftersom utgångsläget beror på var man befinner sig inom arkivsektorn. Jag antar dock att det 
finns stora variationer inom ”arkivvärlden”. Däremot befinner sig självbilden och synen på 
yrket under förändring, och vem vet hur den ser ut om tio år. En arkivarie uttrycker sig så här: 

Om tio år kanske jag inte behöver känna någon osäkerhet längre…? Om 10 år kanske man inte ens behöver 

rodna när man går på fest och blir tillfrågad av sin bordsgranne vad man jobbar med. Man kanske till och med 

kan få till svar;-Oh, arkivarie, det skulle jag också vilja vara!!46 

Min uppfattning är att yrkets ”akademisering” kommer att innebära en högre status i 
framtiden, och att det blir allt vanligare att medvetet välja att bli arkivarie, men jag tror att det 
kommer att ta tid. Tyvärr tror jag att det tidigare har varit (och fortfarande till stor del är) en 
yrkesbana som man mer eller mindre ”halkat in på”, vilket har bidragit till en sämre status än 
yrket förtjänar. Jag menar inte på något sätt att den som inte valt yrket utför ett sämre resultat 
(tvärtom), däremot ges signaler om att arkivarie inte är något man aktivt väljer att bli. Det har 
dock funnits fördelar med den successiva inskolning som tidigare statligt anställda arkivarier 
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fick tack vare ”on-the-job-training”. De erhöll bland annat en unik kännedom om 
arkivbestånden.47 
     De yngre generationerna arkivarierna gör troligtvis idag ett (mer) medvetet yrkesval än 
tidigare arkivarier. Detta har jag dock inte närmare undersökt. Tidigare blev ofta historiker 
arkivtjänstemän.  Anledningen var att de kom i kontakt med arkiven via sin egen forskning.48  
Det finns också säkert många fördelar med att ha en bakgrund som forskare när man arbetar 
som arkivarie, men det ställs också andra krav idag. Kanske väljer många studenter idag 
utbildningen på grund av andra orsaker. Akademiseringen av arkivarieutbildningen spelar nog 
dock en viktig roll för yrkets status, även om akademiseringen inom arkivutbildningen har 
gått långsammare än akademiseringen av t.ex. bibliotekarieutbildningen.49  

Karriärmöjligheter/forskningsanknytning 
Att som nyutexaminerad ha möjlighet att göra karriär är en viktig pusselbit för att höja ett 
yrkes status, enligt Tengblad. Ett yrkes status gynnas inte av att ha en trög karriärpotential. 
Trettionio av informanterna i min undersökning instämde delvis i mitt påstående att det är lätt 
att göra karriär som arkivarie. Det var dock en jämn fördelning mellan de som helt instämde 
och de som inte alls gjorde det (7,1 procent respektive 6,1 procent). Så många som 
24,4procent instämde inte alls i mitt påstående, vilket visar att det inte är helt tydligt att 
karriärpotentialen är god (se tabell.7,s.12). 
    Viktiga statushöjande bitar, enligt Tengblad, är att ha bra utbildningar i chefskap och 
projektledning, och att kunna erbjuda yngre generationer möjliga karriärvägar. Inom den 
arkivvetenskapliga utbildningen (som är relativt ny) vid Uppsala Universitet ges en del 
föreläsningar och PBL-fall50  i chefskap och projektledning vilket torde vara viktigt ur ett 
statushöjande perspektiv. Detta efterfrågas också ifrån DIK:s sida, där man anser att det vore 
en god idé att arbeta för en bättre skolning i chefskap och projektledning redan under den 
akademiska grundutbildningen.51 
    Forskningsanknytningen inom arkivarieyrket borde vara relativt god. Under 1960-talet 
skulle man för att få anställning som arkivarie vara fil.lic. Arkivchefer bör (än idag) ha 
doktorerat. I min undersökning, där informanterna är ganska få, har 11 personer studerat mer 
än nio år, medan 12 stycken har en studietid på mellan 6-9 år. Att få möjlighet att forska på 
arbetstid borde vara en reell möjlighet när man arbetar som arkivarie, eftersom man har en 
unik inblick i materialet. Tyvärr verkar det inte vara vanligt med forskning i tjänsten. Det 
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förekommer dock en diskussion inom yrkeskåren och verkar finnas önskemål ifrån fackligt 
håll om att det skulle kunna bli en realitet i framtiden.52 

Den unika yrkeskompetensen 
Den tredje biten i ”professionspusslet” avser att belysa hur pass unik yrkeskårens kompetens 
är. Min uppfattning är att det är viktigt att ha en tydlig yrkesprofil. Enligt denna utgångspunkt 
är det i så fall inte fördelaktigt att utgöra en grupp generalister om man vill förbättra yrkets 
status, eftersom det är mer positivt ur konkurrenssynpunkt att vara specialister inom vissa 
områden. Denna diskussion är tydligen aktuell med jämna mellanrum.53 I min enkätutfrågning 
ställde jag inte någon direkt frågat om yrkeskompetens. Jag ansåg att min uppmaning om att 
informanterna skulle beskriva varför deras arbetsinsats var värdefull också berörde 
yrkeskompetensen (fråga 10).  
    Med ett visst förbehåll anser jag att det finns vissa områden som är unika för arkivarieyrket: 
bevara/vårda, tillgängliggöra, tillhandahålla och levandegöra. Jag måste dock förhålla mig lite 
tveksam till vad som anses vara ”unik” yrkeskompetens, när arbetsgivare fortfarande kan 
anställa outbildad personal till många av dessa arbetsuppgifter.  

Tillgång/efterfrågan 
Min undersökning visar att en majoritet av de utfrågade delvis instämde i påståendet att det är 
en stor efterfrågan på arkivarier (40,8 procent), och att 19,4 procent instämde helt. Resultaten 
i min undersökning styrks av uppgifterna i den rapport som ARK gjorde under 2002, där man 
kan se att arkivariernas arbetsmarknad generellt sett är god. Denna undersökning visar också 
att hela 64procent av de utfrågade idag har en tillsvidareanställning. Däremot anställer ofta 
kommuner och den privata sektorn outbildad personal. Enligt rapporten erhöll dock så många 
som 65 procent av de nyutexaminerade tjänstebeteckningen arkivarie på sin första arbetsplats, 
och 82 procent hade också kvalificerade arbetsuppgifter som motsvarade utbildningen. Så 
många som 76 procent fick dessutom arbete inom arkivsektorn efter utbildningen. De flesta 
(26 procent) fick sitt första jobb genom kontakter som de fått under studietiden, och 20 
procent genom sin studiepraktik. En stor del av studenterna (51procent) hade dessutom staten 
som första arbetsgivare. 54Arkivvärlden står också inför stora pensionsavgångar, vilket borde 
innebära en ännu bättre arbetsmarknad framöver. 

Klientberoendet 
Denna pusselbit avser att belysa på vilket sätt arkivbesökaren är beroende av arkivarien. 
Enligt min uppfattning är besökaren beroende av den information/de kunskaper som 
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arkivarien kan förmedla. Besökaren är beroende av att arkivarien har bevarat och 
tillgängliggjort arkivhandlingarna; vårdat dem och skapat goda sökvägar. Att arkivarien 
uppdaterar sina yrkeskunskaper och förhåller sig öppen till allmänhetens önskemål, 
synpunkter och krav är också viktigt, enligt min uppfattning. I min enkätundersökning (fråga 
10) kan man säga att informanterna visade sig vara väl medvetna om att arkivariens 
arbetsinsatser är viktiga. De flesta ansåg att de viktigaste arbetsuppgifterna var att bevara 
arkivhandlingarna, upprätthålla de demokratiska rättigheterna, förmedla, tillgängliggöra, vara 
en länk mellan framtid och dåtid, samt tillgodose forskningens behov. Frågan är om man kan 
tydliggöra vilka de unika yrkeskunskaperna är, och hur man kan hävda att arkivarien 
yrkeskompetens är unik? 
    Vad skulle hända om arkivarien inte utförde sina arbetsuppgifter, eller om yrkeskåren inte 
fanns? Ett samhälle utan arkiv/arkivarier skulle till exempel kunna innebära att intressanta och 
viktiga handlingar försvann, förvaltades av privata ägare eller behandlades på ett sådant sätt 
att de inte gick att bevara dem överhuvudtaget. Det skulle bli svårt att hitta de handlingar man 
sökte, och det skulle bli svårt att se någon struktur i dem. Vem skulle dessutom bevaka de 
demokratiska rättigheter som gör det möjligt att ta del av allmänna handlingar, och dessutom 
värna om sekretessen? 

Yrkesetiska normer 
Enligt Tengblad vinner en yrkeskår status om den reflekterar över sitt agerande ur ett etiskt 
perspektiv och visar en ambition att ta samhällsansvar. Detta gör man genom att svära sig till 
en slags ”hederskodex”. När det gäller arkivarier utarbetade Internationella arkivrådet, ICA:s  
(International Council on Archives) sektion för arkivariesammanslutningar år 1998 en etisk 
kod för arkivarier. Anledningen var att man ansåg en att en sådan skulle vara av yttersta vikt 
för vilka yrkessammanslutningar som helst, och att den skulle leda till internationella normer 
på området. Ett fåtal av informanterna i min undersökning hänvisade till denna yrkesetiska 
kod, när jag bad dem beskriva yrkesnormerna inom arkivarieyrket Mycket överskådligt kan 
man beskriva koden enligt följande: 
    Arkivarier skall upprätthålla arkivens integritet/garantera deras trovärdighet som vittnesmål 
om det förflutna och värdera, utvälja och bevara arkiv i dess historiska, legala och 
administrativa kontext -enligt proveniensprincipen. Handlingarna skall tillgängliggöras och 
deras autencitet skall skyddas. Arkivarier skall redovisa/rättfärdiga sina handlingar rörande 
arkivmaterialet, ge en objektiv service till alla brukare, och befrämja att de tillgängliggörs i ett 
bredare folklager. Arkivarien skall agera enligt gällande lagstiftning samt respektera 
tillgänglighet och personlig integritet. De skall också förvalta förtroendeuppdrag som de har i 
det allmännas intresse, och inte utnyttja sin ställning till egen eller andras fördel. Arkivarier 



skall sträva efter yrkesmässig perfektion genom att aktualisera sina kunskaper och befrämja 
bevarandet av det globala kulturarvet genom samarbete med den egna/andra yrkeskårer.55  
Informanterna ansåg att respekten för källan, yrkeskunnandet, fullfölja demokratins rättigheter 
och agera inom relevant lagstiftning var de viktigaste yrkesetiska normerna. En stor del av 
arkivarierna i min undersökning (63,3 procent) ansåg också att de tar ett samhällsansvar.  Det 
var bara två informanter som inte alls anslöt sig till den dominerande inställningen. Arkivens 
roll förändras över tid, men de har en stor betydelse som bevarare av det nationella 
kulturarvet.56 Det är inte svårt att se arkivariens betydelse som yrkesutövare. 
 

Sammanfattning av de viktigaste resultaten 

 Arkivarierna i min undersökning är en relativt välutbildad yrkesgrupp; 36% av de 
tillfrågade hade läst mellan 3-6 år, och sammanlagt 23,4% hade studerat mer än 6 år. Min 
uppfattning är att ”akademiseringen” kommer att ge yrket en högre status i framtiden. 

 En överväldigande majoritet av informanterna trivs med sitt arbete. 

 Enligt informanterna i min undersökning är det relativt lätt att göra karriär som arkivarie, 
även om många också uttryckte motsatt ståndpunkt.  

 Forskningsanknytningen är svårare att avgöra, men det finns fortfarande för små 
möjligheter för de disputerade att forska i tjänsten. Denna diskussion förs från fackligt håll. 

 Informanterna i min undersökning visade sig vara väl medvetna om varför deras 
arbetsinsats är värdefull. Det visar inte minst det höga svarsantalet. Kanske borde 
arkivvärlden tydligare visa vad som gör denna kunskap så unik. Det är en viktig ingrediens 
för att höja yrkets status. 

 Efterfrågan på arkivarier och tillgången på arbete verkar generellt sett vara god, enligt 
mina informanter. Det visar även andra undersökningar som gjorts när det gäller arkivariernas 
arbetsmarknad.  

 Arkivbesökaren är beroende av arkivarien (klientberoende), och hans/hennes 
yrkeskunskaper; d.v.s. bevarandet, vårdandet och tillgängliggörandet. Att arkivarien har en 
hög servicekänsla och kan förmedla sina kunskaper är viktigt enligt min uppfattning. 

 Min undersökning visar att arkivarierna är en yrkesgrupp som reflekterar över sitt 
agerande och även är beredda att ta samhällsansvar, även om två informanter uttryckte en 
annan åsikt. Det Internationella arkivrådet har också utarbetat en yrkesetisk kod, som några 
informanter hänvisade till. Förvånansvärt få kunde/ville dock inte besvara frågan (32 
personer). 
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Min slutsats är att enkätutfrågningen och de andra källorna tyder på att arkivarieyrket borde 
ha en relativt hög status enligt ”professionspusslet”, men att enkätsvaren tyder på att så inte 
alltid är fallet. Min uppfattning är att det finns brister vad gäller forskningsmöjligheter och 
utformandet av en ”unik” yrkesprofil. Arbetsgivare som hellre anställer outbildad personal 
borde också göras medvetna om vikten av utbildning, men för att åstadkomma detta krävs att 
man kan hävda det unika i att vara utbildad arkivarie. Det finns de som inte tror att t.ex. 
kommunerna någonsin kommer att börja anställa utbildad personal, vilket ju kan verka 
nedslående.57 Antagligen finns det de som ser problemet ur ett ljusare perspektiv. Viktigt är i 
alla fall att man som utbildad ges möjlighet att göra karriär och erhåller arbetsuppgifter som 
motsvarar de teoretiska kunskaper man införskaffat.  Annars är det svårt att hävda vikten av 
akademisk utbildning. Det är, enligt Tengblad, viktigt att ”karriärpotentialen” är god.58  
    En liknande diskussion för Ingelsson i sin uppsats. Hon pekar bl.a. på paradoxen i att 
utbildningsinstitutionerna anställer outbildad personal, eftersom man där borde värna mer om 
en adekvat utbildning än på andra arbetsplatser. Hon anser också, precis som jag, att det är 
dumt att inte ta tillvara den dubbla kompetens som studenterna har, d.v.s. både 
yrkesutbildning och annan universitetsutbildning.59 Denna dubbla kompetens finns också 
bland de som läser arkivvetenskap.  

3.3 Lönebilden 
Min enkätundersökning visade att 33 personer svarade ja på frågan om de var nöjda med sin 
lön, och 52 svarade nej. Sammanlagt 13 informanter svarade ja/nej. Naturligtvis är detta en 
fråga som kan ses ur fler än ett perspektiv, och egentligen bör den ställas i relation till den 
befattning informanten har, vilket jag inte har gjort. En arkivchef kanske har större anledning 
att känna sig nöjd än en arkivarie med lägre befattning. Jag antar också att lönebilden ser olika 
ut beroende på arkivsektor. Andra undersökningar visar också att många arkivarier känner sig 
missnöjda med sin lön.60 De flesta i min enkätundersökning  (23,5 procent) ansåg att en 
acceptabel grundlön låg mellan 20-25 000 kronor/mån, men förvånansvärt många (16,3 
procent) ansåg dock att 15-20 000 var rimligt. DIK-förbundet rekommenderar ju en 
ingångslön på 23 000! 
    Min uppfattning är att ett yrkes status också beror på lönesättningen. Ett led i en 
statushöjning är att höja lönerna, samt att få kommuner och privat verksamhet att inse hur 
viktigt det är att anställa utbildad personal (även om de kräver högre löner). Den relativt 
negativa löneutvecklingen kan bero på flera orsaker; t.ex. att arkivarierna är en osynlig grupp, 
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eller att de som arbetat länge som arkivarier har svårt att acceptera att nyutbildad personal får 
högre löner än de själva, vilket också en av mina informanter påtalar (se sidan 10). Det kanske 
är svårt att acceptera, men jag anser att en förändring måste börja någonstans. Det kan ju inte 
vara negativt om det dessutom höjer lönerna för alla i ett längre perspektiv. 
    När jag jämförde lönerna i olika sektorer fann jag att medellönen var något högre för 
arkivanställda än biblioteks- och museianställda. Medellönen för arkiv var 2001: 22 738, 
bibliotek 20 517 och museer 21 636 kronor/mån. Däremot hade ett annat närliggande yrke, 
informatörerna, högre medellön än de arkivanställda, (24 870). Den övre kvartilen för A, B, 
M-sektorn var enligt föregående turordning 25 000,  21 500 och 23 500.61 Jag har dock inte 
jämfört lönesättningen mellan olika typer av befattningar eftersom jag inte redovisat mina 
resultat på det sättet i undersökningen. Något som förvånade mig var att lönebilden inte var 
bättre i den större av de undersökta grupperna; biblioteken. Det finns dock också ett missnöje 
bland bibliotekarierna vad gäller lönefrågan.62 Min slutsats är att arkiv-, biblioteks- och 
museianställda har ganska svårt att hävda sig rent lönemässigt, även om arkivarierna har en 
något högre lön än de andra grupperna. Både min enkät och rapporten från ARK visar också 
att merparten av arkivarierna är missnöjda med sin lön. 

3.4 Yrkesstatus - ett jämförande perspektiv 
Utgångspunkten för min undersökning är att olika professioner uppfattas ha olika hög grad av 
yrkesstatus och att det kan yttra sig i olika former; i första hand rent lönemässigt eller med 
synliga attribut till exempel i form av statussymboler. Min uppfattning är också att 
informationssamhället har givit nya grupper en högre status än andra, och att de yrkesgrupper 
som inkorporerar dessa ”nya” arbetsuppgifter också rimligtvis borde erhålla en statushöjning 
(t.ex. genom  införandet av arbetsmoment som kräver goda IT-kunskaper). Jag har här valt att 
jämföra utvecklingen mellan arkivarier och bibliotekarier. Som jag tidigare nämnt (se 
avsnittet Forskningsläge) har dessa båda yrken en hel del gemensamma nämnare, även om det 
också finns skillnader; t.ex. olika förhållanden till lagstiftningen.63  
    När det gällde bibliotekarieyrkets utveckling började den på universitetsbiblioteken med att 
professorer från början skötte arbetsuppgifterna som en slags ”bisyssla” till sitt ordinarie 
arbete. Bilden av universitetsbibliotekarien blev färgad av just denna lärda universitetsman, 
och när biblioteken sedan växte innebar det att yrket blev en heltidssyssla. Yrket hade då en 
mycket hög status och det innebar att kraven på en hög akademisk meritering fanns kvar för 
tillsättandet av bibliotekarietjänster.64 
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När det gäller Arkivarieyrkets status ser jag utvecklingen ur olika perspektiv, och jag trodde 
från början att inte minst de tidigaste fackliga strävandena hade bidragit till den status yrket 
har idag. En intressant detalj var att Arkivtjänstemannaföreningen vid bildandet (1936) inte 
var en traditionell fackförening. Jag trodde att detta skulle ha inneburit en nackdel för den 
framtida utvecklingen (bl.a. beroende på att medlemmarna var så få), vilket dock är ett 
samband som jag inte kunnat bevisa. Arkivtjänstemannaföreningen var en slags ”professionell 
organisation” för en kunskapsbaserad yrkesgrupp. Gruppen som bildades ansåg inte att det var 
intressemotsättningar gentemot arbetsgivaren som var det viktigaste. Ännu viktigare var att 
utveckla strategier för att bevara och helst förbättra yrkets dåvarande status - framförallt i 
lönefrågor, vilket är intressant ur min synvinkel. Arkivtjänstemännen tillämpade ”social 
closiure” vilket gjorde att yrkeskåren blev en liten, sluten grupp, d.v.s. man begränsade antalet 
medlemmar, till skillnad från bibliotekarierna som välkomnade alla medlemmar. 
Arkivtjänstemännen var inte fler än 30 personer ända fram till 1950-talet. Genom en ändring i 
stadgarna öppnade man dock 1954 även för vetenskapligt utbildade tjänstemän vid statliga 
och kommunala arkiv.  År 1949 hade man dessutom anslutits till SACO, och 1952 hade 
Svenska Arkivsamfundet bildats, vars syfte var att skapa en bred stödorganisation.65 
    Vid en jämförelse med bibliotekarieyrket kunde jag se att den ”fackliga” utvecklingen sett 
annorlunda ut, i första hand beroende på att man välkomnade ett större antal medlemmar.  
Min tanke var också (i ett inledande skede) att detta hade inneburit en mer positiv utveckling 
för yrkets status. När jag undersökte uppfattningar om bibliotekariernas yrkesstatus visade det 
sig dock att även denna yrkesgrupp har haft, och fortfarande har, problem med att synliggöra 
sig som yrkesgrupp (precis som arkivarierna). I en artikel i DIK- forum har det diskuterats hur 
man skall besvara frågställningar från allmänheten om yrkesrollen. Exempel på negativa 
frågeställningar var här vikten av högskoleutbildning för att låna ut böcker, eller vad en 
bibliotekarier egentligen gör.66 Inom DIK-förbundet och delföreningen ARK diskuteras också 
olika lösningar för att synliggöra både arkivarier och bibliotekarier som yrkesgrupper. En 
målsättning som ARK har är att skapa broschyrer vilka skall delas ut till tänkbara 
arbetsgivare. Man betonar också vikten av att medlemmarna själva argumenterar för sin sak.67  
Bibliotekarieutbildningen kom till stånd under 1900-talet, och under 1960-talet var det 
fortfarande krav på avlagd licentiatexamen för att man skulle kunna tituleras amanuens. Allra 
helst skulle man ha doktorerat.68 Året 1972 tillkom Bibliotekshögskolan i Borås, vilken var en 
rikstäckande utbildningsinstitution. Idag har många bibliotekarier som arbetar på 
forskningsbibliotek ingen formell bibliotekarieutbildning även om de har specialkunskaper 
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inom vissa ämnen. 69 Den akademiska utbildningen och dess utveckling ser i stort sett likadan 
ut både för arkivarier och bibliotekarier ur ett ytligt perspektiv, men bibliotekariernas 
utbildning har varit mer sammanhållen. Den har även avslutats med en enhetlig examen, 
vilket inte arkivariernas utbildning gjort.70 
    Jag nämnde inledningsvis att min uppfattning är att arkivarieyrket inte varit, och 
fortfarande inte generellt är, ett självklart yrkesval. Detta menar jag, kan vara en faktor som 
påverkat yrkets status negativt. Det är också en förklaring som Malm nämner i sin uppsats, 
där hon menar att många äldre bibliotekarier tog anställning därför att möjligheterna till att 
skaffa sig andra, mer relevanta yrken var begränsade. Hon menar att detta främst gäller inom 
humaniora.71 Det finns också de som anser att den nya generationens biblioteks- och 
informationsstudenter har en annan läggning är vad tidigare generationer haft, d.v.s. att de är 
mer utåtriktade. De kan ha lättare att göra reklam för sig själva/sin yrkesroll i framtiden.72 Hur 
förhållandet ser ut bland arkivstudenterna har jag inte någon uppfattning om. Däremot ökar ju 
kraven på marknadsföringsinsatser, och på att arkivarierna också skall utföra pedagogiska 
arbetsuppgifter. De som söker utbildningen blir ju också i högsta grad medvetna om dessa 
krav. I Ingelssons undersökning ansåg de flesta informanter (bibliotekschefer) att 
bibliotekarieyrket skulle värderas högre om fler bibliotekarier anställdes inom den privata 
sektorn. De näst flesta ansåg att fler positiva artiklar i dagspress skulle ha samma inverkan. 
Jag frågade tyvärr inte informanterna i min undersökning om de hade några förslag på hur 
man kan höja yrkets status. Ingelsson anser dock att en annan aspekt är vikten av att ha en 
stark fackförening i ryggen som syns och deltar i samhällsdebatten.73 
     Min uppfattning är att vissa fackförbund lyckas få igenom sina krav bättre än andra. Vad 
det beror på vet jag inte, och det har jag inte här ämnat undersöka. En förklaring kan ju vara 
att könsfördelningen kan ha betydelse, en annan att vissa yrkesgrupper syns och hörs mer än 
andra,. Bibliotekarieförbundet anser också att det är viktigt att synas mer (bl.a. i media) och 
att bli mer professionella.74 Min uppfattning är dock att yrkesstatusen borde gå att förändra på 
olika sätt, ett kan vara att införa nya ”statusladdade” arbetsuppgifter, ett annat att bli mer 
specialiserade. 
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4. Arkivarieyrket; status och förändrad yrkesroll 

4.1 Slutdiskussion 
Arkivarie –ordet ger oss associationer när vi hör det. Min uppfattning är att alltför många 
människor inte vet vad en arkivarie är, eller vad han/hon gör. Jag har redan träffat människor 
som förväxlar arkivarie med antikvarie, arkeolog eller inte förstår varför man behöver utbilda 
sig eftersom vem som helst anses kunna bli arkivarie. Jag har träffat människor som inte ens 
vet vad arkivarien i den egna verksamheten arbetar med, men även också det motsatta. När 
man hör negativa kommentarer är det lätt att tro att arkivarieyrket inte alls har en speciellt hög 
status. Jag har förstått att yrkets status (och uppfattningarna om den) kan variera,  beroende på 
typ av arbetsplats, forskningsanknytning etc. Det måste dock vara svårare att försöka göra sig 
hörd och påverka sin situation om man arbetar som ”ensamarkivarie”, vilket också en 
informant påtalar. Jag tror i alla fall att arkivarier vid vissa institutioner säkert kan tycka att 
yrkesstatusen är relativt god. Generellt sett är dock inte arkivarieyrket något riktigt 
”högstatusyrke”, enligt min och en majoritet av informanternas uppfattning. Däremot kan det 
kanske bli det i framtiden. Min uppfattning är att man blir starkare/mer homogena som 
yrkeskår om man har gemensamma värdegrunder. Det visar min undersökning att arkivarierna 
faktiskt har. Varför är då arkivarieyrket fortfarande så okänt, och varför är arkivarierna så 
osynliga? I tidskriften Tema Arkiv läser jag: 

Av de olika yrken som finns representerade på en statlig arkivinstitution är egentligen arkivarieyrket det som 

folk vet minst om.75 

En viktig uppgift inför framtiden bör nog vara att tydliggöra arkivarierna som yrkesgrupp. 
Arkivarierna i landet är en förhållandevis liten yrkeskår (ca 1000 i Sverige), men en hårdare 
marknadsföring av arkiven borde vara en av många möjliga vägar.76 Det är också något man 
arbetar med inom arkivvärlden, bl.a. genom att anordna Arkivens dag runt om i landet. En 
förbättrad löneutveckling för arkivarier skulle också påverka yrkets status positivt, och varför 
inte en ny benämning på yrket t.ex. dokumenthanteringsspecialist? En av mina informanter 
uppgav att hon fick ett helt annat bemötande när hon sade att hon arbetade med 
dokumenthantering (se undersökningskapitlet). 

                                                 
75 Ulfsparre, Anna-Christina. ”Vad gör man som arkivtjänsteman”. Tema Arkiv 3/98, s. 24. 
76 DIK-förbundets hemsida: www.dik.se. 



Jag nämnde tidigare lönen. Den är ju väldigt viktig, eller varför inte säga så här: den är en av 
de faktorer som indikerar om yrkesstatusen är hög eller låg. Min uppfattning är dock att 
fackförbunden måste hjälpa till i högre grad. Som anställd har man naturligtvis en möjlighet 
att förhandla om sin lön, men det är ofta svårt. Sedan finns det dem som anser att nyanställda 
inte skall ha för höga löner, även om de själva i förlängningen skulle gynnas av att det 
allmänna löneläget blev bättre.  
    Min uppfattning är dessutom att det blir svårt att hävda den unika yrkeskompetensen när 
arbetsgivarna inte ens månar om att anställa arkivutbildad personal. Jag förstår att vissa 
arbetsuppgifter kan skötas av outbildad arbetskraft och att det är billigare, men frågan är hur 
man påverkar yrkets status? Som jag tidigare nämnde har flera informanter påpekat detta 
förhållande, och ansett att det inte är till gagn för yrkeskåren. Min uppfattning är att den 
kulturpolitiska målsättningen innebär att arkivarieyrket kommer att bli ännu mer heterogent i 
framtiden, än det är idag. Vi har inte bara kravet på arkivpedagogik, utan även den avancerade 
”nya” tekniken som kräver att användarna kontinuerligt uppdaterar de tekniska kunskaperna. 
Det är en stor utmaning. 

4.2 Sammanfattning  
Min undersökning har fokuserats på arkivarieyrkets status, och som ett delmål har jag gjort en 
liten analys av den aktuella debatten kring arkivarieyrkets förändring. Detta har jag gjort ur ett 
nutidsperspektiv. Syftet med min uppsats har varit att behandla ett antal yrkesverksamma 
arkivariers attityder till yrkets status, och som ett mindre delmål undersöka debatten om de 
förändringar som yrket just nu står inför. Mina frågeställningar var: Vilka faktorer påverkar 
yrkesroll och status? Hur ser arkivarier själva på sin yrkesroll/yrkesstatus? Hur ser löneläget 
ut i jämförelse med andra yrkesgrupper inom kultursektorn? Vilka förändringar står 
arkivarieyrket inför och hur ser det ut idag? 
     Det visade sig att merparten av informanterna var nöjda med sitt yrke, att de var relativt 
välutbildade, men däremot inte så nöjda med sin lön. Dessutom ansåg de flesta att 
arkivarieyrket inte hade någon hög status. När jag sedan analyserade dessa resultat med hjälp 
av en förklaringsmodell (ett ”professionspussel”), fann jag bland annat att det är relativt lätt 
att göra karriär inom arkivarieyrket, vilket en merpart av informanterna ansåg. 
Forskningsanknytningen borde vara ganska god, men det är ännu för få arkivarier som har 
möjlighet att forska i tjänsten. Arkivarierna i min undersökning ansåg också att de utförde en 
värdefull arbetsinsats, och att efterfrågan på dem också är relativt god. Det visade sig också 
att det finns ett ”klientberoende”, d.v.s. arkivbesökaren är beroende av arkivariens kunskaper 
vilket är bra för yrkets status. Min undersökning visar också att informanterna är en grupp 
som reflekterar över sitt etiska agerande. De är också beredda att ta ett samhällsansvar. 
Sammantaget borde arkivarieyrket, enligt min uppfattning, ha en högre status än det har idag. 
Det finns dock några faktorer som gör att så inte är fallet; bristande forskningsmöjligheter, 



arbetsgivare som inte anställer utbildade arkivarier, en relativt låg lön, en svag yrkesprofil och 
en i vissa fall dålig ”självbild”. Arkivarierna är också, och detta är nog en viktig förklaring, en 
osynlig yrkesgrupp. Den är inte bara liten till antalet, den syns inte heller speciellt mycket i 
samhället. 
    Debatten kring yrkets förändring handlar mycket om den ”nya” tekniken och de 
arbetsuppgifter som följer av de nya kulturpolitiska målen. Arkivarier kommer att bli en 
heterogen yrkeskår, åtminstone som det verkar idag. Marknadsföring och arkivpedagogik 
kommer att bli vanligare arbetsuppgifter. Det kommer att krävas andra kvaliteter hos 
framtidens arkivarie, om denna utveckling fortsätter. När jag jämförde arkivarier och 
bibliotekarier visade det sig att det finns många likheter. Både yrkena har en relativt låg status 
och båda grupperna står inför en förändrad yrkesroll. Jag tror att de nya arbetsuppgifterna 
kommer att innebära en högre status i framtiden. Jag tror bara att det kommer att ta tid. 
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6. Bilaga 

Enkätundersökning 
Mitt namn är Åsa Wennström. Jag läser den sista terminen Arkivvetenskap 60p, Institutionen 
för ABM, kultur och estetik vid Uppsala Universitet. Just nu arbetar vi med vårt slutgiltiga 
examensarbete som består av att skriva en 10p uppsats. Min uppsats skall dels behandla 
arkivarieyrkets status, dels ta upp frågan om yrkets förändring (fokus kommer att ligga i 
nutid). Jag har valt att skicka ut drygt 100 enkäter via e-post, till arkivarier inom såväl statlig, 
som kommunal och enskild sektor. Jag är väl medveten om att vissa frågor kan vara känsliga 
att besvara, men alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas anonymt i min 
uppsats. Uppsatsen kommer sedan att vara tillgänglig på institutionens hemsida på adressen; 
www.abm.uu.se. Jag blir väldigt tacksam om du har tid att bidra till att min undersökning blir 
möjlig att utföra. Svar önskas inom 10 dagar för att jag skall hinna sammanställa resultaten. 
När du fyllt i svaren direkt i detta brev kan du väl e-posta (via reply?) tillbaka det till mig. 

1. Är du man eller kvinna? 
Svar: 

2. Vilket år föddes du? 
Svar: 

3. Hur många år har du studerat vi universitet eller högskola? 
Svar: 

4. Inom vilken arkivsektor arbetar du (stat, kommun/landsting eller enskild)? 
Svar: 

5. Hur länge har du arbetat som arkivarie? 
Svar: 

6. Är du nöjd med ditt yrkesval? (ja/nej) Om svaret är nej –motivera. 
Svar: 

7. Är du nöjd med din lön? (ja/nej) 
Svar: 

8. Om ditt svar är nej, vad tycker du är en skälig grundlön? 
Svar: 

9. Fördelarna med yrket anser jag vara (välj ett alternativ): 
a) Arbetsuppgifterna b) Lönen d) Både och 
Svar: 

http://www.abm.uu.se/


10. Kan du kort förklara varför arkivariens arbetsinsats är värdefull. 
Svar: 

11. Kan du kort förklara vilka yrkesetiska normer som gäller för arkivarier? 
Svar: 

12. Här följer några påståenden om arkivarieyrket. Det räcker med att du svarar med en 
bokstav (a-e). I vilken grad instämmer du i påståendena? 
a) Instämmer helt b) Instämmer delvis c) Vet ej d) Instämmer inte e) Instämmer inte alls 

13. Arkivarieyrket har en hög status. 
Svar:  

14. Det är lätt att göra karriär som arkivarie. 
Svar: 

15. Arkivarier har en unik yrkeskompetens. 
Svar: 

16. Det är en stor efterfrågan på arkivarier. 
Svar: 

17. Arkivarier tar ett samhällsansvar. 
Svar: 

18. Egna kommentarer: 

Tusen tack för din medverkan! 
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