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Delta i vår yrkesminnesinsamling och du kan
vinna ett stipendium
Nu startar TAM-Arkiv i samarbete med Arkivrådet AAS, FALK (Föreningen Arkivverksamma i
Landsting och Kommun) ett dokumentationsprojekt: en insamling av arkivariers/
Arkivverksammas yrkesminnen. Projektet vänder sig till personer som är eller som har varit
verksamma inom arkivområdet; både till er med lång yrkeserfarenhet och till er som är relativt nya i
yrket; till såväl yrkesverksamma som till pensionärer. Förhoppningen är att era berättelser sammantagna ska ge en bild av arkivariernas/arkivverksammas arbetsvillkor och arkivarieyrkets utveckling
under de senaste decennierna. Projektet har flera syften. Ett syfte är att samla in ett textmaterial som
kan utgöra ett underlag för både nutida samhällsorienterad och framtida historiskt inriktad forskning
och som kan fungera som ett komplement till TAM-Arkivs övriga arkivmaterial. Era självbiografiska
berättelser (med personliga infallsvinklar eller perspektiv) kan bli bitar i det pussel som framtidens
forskare lägger när de söker rekonstruera det förflutna och skriva vår tids historia. Samtliga insända
bidrag kommer att inordnas i TAM-Arkivs samling av yrkesminnen och vara tillgängliga för forskare
och andra intresserade. Projektet vill också uppmärksamma den kompetens som arkivarier/
arkivverksamma besitter och därigenom bidra till att stärka arkivprofessionen.
Berätta om dig själv och dina yrkeserfarenheter! Det är innehållet i din berättelse som är det viktiga och inte din stilistiska förmåga. Hur du skriver spelar alltså ingen roll. Det viktiga är att du skriver.
Din berättelse kan vara lång eller kort. (Vid TAM-Arkivs tidigare yrkesminnesinsamlingar har bidragen
varierat i längd från 2 till 200 sidor). Eftersom din berättelse ska bevaras för eftervärlden, vill vi att du,
vid sidan av att berätta om dina yrkeserfarenheter, berättar om dig själv och din bakgrund. Det är för
att framtidens forskare eller läsare ska kunna placera in ditt yrkesminne i ett historiskt och socio-kulturellt sammanhang. På nästa sida finner du ett antal frågor och förslag på infallsvinklar som du kan
använda dig av som ett stöd vid minnesskrivandet. Men du får gärna skriva om sådant som vi inte
nämner men som du tycker är viktigt och intressant. Du väljer också själv hur du vill disponera din text
eller vad du vill fokusera på.
Bidra med ditt yrkesminne och du kan vinna 10 000 kr. Projektets förhoppning är att insamlingen
ska leda till att ett representativt urval av yrkesminnen, eller ett urval som speglar så många aspekter
av arkivarieyrket som möjligt, vilka kan publiceras i en antologi. Om det blir fallet kommer TAM-Arkiv
att kontakta berörda personer för att få deras medgivande. Ingen text kommer att publiceras utan ett
uttryckligt medgivande från författaren. Stipendier kommer att lottas ut bland de personer vars texter
väljs ut för publicering i antologin: ett stipendium på 10 000 kr och 5 stipendier på 1 000 kr. Om en
antologi inte ges ut kommer stipendierna att lottas ut bland samtliga deltagare. Förhoppningen är att
antologin
kan
användas
som
utgångspunkt
för
seminariediskussioner
kring
arkivariernas/arkivverksammas yrkesroll och yrkesvillkor.
Skicka ditt bidrag senast den 31/12 2012 till: TAM-Arkiv. Grindstuvägen 48-50. 167 33 Bromma.
tam-arkiv@tam-arkiv.se Tel. 08-545 415 60. http://www.tam-arkiv.se/
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Förslag på infallsvinklar vid minnesskrivandet
Kort presentation av dig själv
Namn, födelseår och födelseort. Dina föräldrars födelseår, födelseort, yrken, utbildningar.
Barndom, ungdomstid och utbildning
Berätta om din uppväxt; syskon, familjeliv, familjens levnadsvillkor, skola/studier/yrkesutbildning, fritid
och kamratumgänge. Vilka yrkesdrömmar hade du som barn?
Din väg till yrket och den första anställningen.
Berätta om din väg till yrket. Var arkivarie/arkivverksam ditt första yrke, om inte vad arbetade du med
innan?
Varför valde du att bli arkivarie/arkivverksam (sökte du tjänsten eller blev du tillfrågad)? Vilka
kvalifikationer/meriter krävdes för att bli anställd eller för att söka tjänsten?
Berätta om din första anställning som arkivarie/arkivverksam. Vilka arbetsuppgifter hade du? Vem
frågade efter dina tjänster och varför? Hur var arbetsmiljön? Hur var förhållandet till arbetskamrater
och chefer? Vilket inflytande hade du över ditt arbete? Hade du kontakt med arkivmyndigheten? Hade
du kontakt med facket och/eller med andra intresseorganisationer?
Berätta om din karriär: din väg från den första anställningen till den nuvarande
Beskriv hur ditt arbete som arkivarie/arkivverksam ser ut i dag jämfört med när du började arbeta som
arkivarie/arkivverksam.
(Har du arbetat vid fler än en arbetsplats, berätta om dem, om arbetsuppgifter och arbetsmiljöer etc.).
Har arbetets innehåll förändrats? Har dina arbetsuppgifter förändrats? Har förutsättningarna för ditt
arbete förändrats (p.g.a. ny teknik, nya rutiner, annat)?
Vem har under årens lopp frågar efter dina tjänster och varför? Vad har kännetecknat relationerna
mellan män och kvinnor på arbetsplatsen; mellan chefer och anställda på arbetsplatsen; mellan personer med olika befattningar/tjänster på arbetsplatsen? Om du arbetat inom offentlig sektor: Vad har
kännetecknat relationen till arkivmyndigheten och till allmänheten? Har dessa relationer förändrats?
Om de har det på vilket sätt har de förändrats? Något annat som har förändrats? Har du under årens
lopp haft andra arbetsuppgifter än de som man vanligen förknippar med arkivariens/den
arkivverksammes arbetsuppgifter?
Vad var bättre förr? Vad är bättre nu?
Dina nuvarande arbetsuppgifter
Berätta om ditt nuvarande/senaste arbete. Hur ser/såg en typisk arbetsdag eller arbetsvecka ut? Om
du vill kan du skriva i dagboksform.
Yrkesrollen
Hur ser du på din yrkesroll och på yrkets status? Hur uppfattar du att andra (arbetsgivare, arbetskamrater, allmänheten) ser på arkivariens/den arkivverksammes yrkesroll och status (kompetens, funktion
etc.)? Har din och/ eller omgivningens syn på arkivariens/den arkivverksammes yrkesroll och status
förändrats? Om det har det på vilket sätt?
Har kvalifikationskraven för att söka en tjänst som arkivarie/arkivverksam förändrats? Har
möjligheterna till utbildning och vidareutbildning förändrats? Om det har det på vilket sätt?
Hur ser du på dina/arkivariens/den arkivverksammes karriärmöjligheter? Hur ser yrkesrollen ut för
män respektive kvinnor? Har män och kvinnor samma förutsättningar att utvecklas i arbetet?
Vad anser du kännetecknar en bra arkivarie/arkivverksam (motivera)?
Framtiden
Hur tror du att arkivarieyrket/arbetet i arkiv kommer att se ut i framtiden? Hur ser du på din egen
framtid i yrket?
Hem och fritid
Berätta om ditt liv utanför arbetet; familjeförhållanden, hemliv, vänner och bekanta, fritidsintressen,
fackligt engagemang, andra föreningsaktiviteter etc.
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