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Dagens tema 
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Oppgaven 

Arkivar, en profesjon i forandring,  

- har begrepet arkiv og arkivar gått ut på dato?  
 

- Hvorfor denne tittelen?  

- Arkivaren, hvem tror folk at vi er og hvem er vi i dag?  

 



  

Hvem tror andre at vi er? 

 

 

 

 

  



  

Hvem vet vi at vi er? 



  

Intervjuene 

- Naturlig prosess for å kartlegge holdninger om faget 

- Intervjuet ledere og arkivpersonell 1:1 

- Fordeler og ulemper med intervjuformatet 

- Den spontane reaksjonen  og refleksjonen omkring den 

 



  

Funn 1: Bruker ikke stillingstittel 

Er du stolt av å jobbe i arkiv?  

- Tvetydige svar 

- Satt i bås 

- Lavstatusyrke? 

- Arkivet som egen seksjon – gir  anerkjennelse  

- 



  

Funn 1: Bruker ikke stillingstittel  

Hva jobber du med, hva svarer du først?  

- Bare få svarte arkiv/arkivet 

- Andre svarte virksomhetens navn – hvorfor? 

- Er arkiv et begrep vi bør arkivere? 

 



  

Funn 2: Søker etter fagutdannede 

- Den formelle kompetansen i utlyste stillinger 

    - Arkivfaglig utdannelse på høyere nivå  

    - Bibliotekarer er ikke så attraktive lenger 

- Erfaringsbakgrunn 

    - tverrfaglig kompetanse 

- Personlige egenskaper 

    - god til å samarbeide  

 

 

- 



  

Funn 3: Utdannelse gir status 

- Utdannelse og erfaring gir yrkesstolthet 

- Moderne arkiv gir utfordrende arbeid 

- Moderne arkiv krever tverrfaglig kompetanse 
- Arkivfag 

- IT 

- Pedagogikk 

- Fagområdet virksomheten arbeider med 

 



  

Funn 3: Utdannelse gir status 

- Større arbeidsfelt gir høyere status 

- Høyere status gir høyere lønn 

- Profesjonen mer attraktiv 

 



  

Min utdannelse på HiOA  

- Fra tilfeldighet til en bachelor 

- Prøvekaniner i nytt studie - på godt og vondt 

- Medstudenter med tverrfaglig bakgrunn 

- Lærer inspirerte og skapte engasjement 

- Hva annet kan denne utdannelsen brukes til? 
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