
Hvilke tanker og strategier har Arkivverket om forskning innen 
arkivfaget?
Øyvind Ødegaard, tirsdag 15. mars 2016
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Arkivforskning i fortid, nåtid og fremtid
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Fortid

 Stillingstitler

 Selvvalgt forskning

 Forskningsutvalg

 Forskningsseminar

 Etatsforskning

 Publisering:
• Arkivkataloger og andre arkivpublikasjoner (15)

• Rapporter og retningslinjer (24)

• Riksarkivarens skriftserie (43)

• Vitenskapelige kildeutgaver (flere hundre)
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http://www.arkivverket.no/arkivverket/Nettbutikk/Arkivkataloger-og-andre-arkivpublikasjoner/Haandbok-for-Riksarkivet
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Nettbutikk/Arkivkataloger-og-andre-arkivpublikasjoner/Haandbok-for-Riksarkivet
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Nåtid: Forskningsprofil

FOU-virksomheten i Arkivverket skal understøtte etatens 
samfunnsoppdrag, bidra til kunnskapsdannelse på Arkivverkets 
ansvarsområder og legge et godt, vitenskapelig grunnlag for 
etatens arbeid med og for arkiver. Forskningen skal dekke de 
kunnskapsbehovene som oppstår gjennom strategiplan og 
tildelingsbrev for Arkivverket og gjennom målene i Arkivlovens 
formålsparagraf – ”å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt 
eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller 
viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta
tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida”.
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Nåtid: Forskningsprofil

1. Arkivrettet forskning: 
 skape rammeverk for arkivforvaltningen i offentlig sektor 

 utnytte arkiver som kilde til helhetlig samfunnsdokumentasjon

 etablere kunnskaper om arkivers innhold, struktur og kontekst

2. Historierettet forskning:
 utvikle kunnskap i Arkivverket om innholdet i egen arkivbestand

 utvikle kunnskap om arkivenes historiske kontekst 

 stimulere til (den vitenskapelige) bruken av kildematerialet
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Nåtid: FoU-mål på det arkivrettede profilomådet

 standarder og regelverk for arkiv

 krav til og systemer og verktøy for håndtering av arkiv

 strategier og metoder for bevarings- og kassasjonsvurdering av offentlig 
og privat arkivmateriale

 relevante og dekkende arkivbeskrivelser

 strategier og metoder innen forebyggende konservering som sikrer 
langtidsbevaring av arkivmateriale

 metoder for digitalisering og for behandling av digitalt arkivmateriale

 kunnskaper om sammenhengen mellom regelverk, arkivsystemer og -
rutiner på den ene siden og kvaliteten i bevart arkivmateriale på den 
annen
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Nåtid: FoU-mål på det historierettede profilomådet

• tilrettelegge for forskningsbasert utnyttelse av arkivene
• hjelpe brukere med og til kildemateriale Arkivverket har 

ansvar for
• etablere arkivrelevant administrasjonshistorisk og annen 

historisk kunnskap
• legge grunnlag for og selv drive allsidig og relevant 

formidling av arkivene
• vedlikeholde og utvikle den historiefaglige kompetansen 

ved Arkivverket
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Nåtid: 171 FoU-behov innmeldt i 2013

• Grunnforskning: 70

• Målrettet grunnforskning: 18

• Anvendt forskning: 58

• Utviklingsarbeid: 13

• Anvendt forskning/utviklingsarbeid: 12
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Nåtid: Forslag til fornyende tiltak 2013/2014

 2 nye stillinger forskningsledelse og – koordinering

 3 nye dedikerte forskningsarkivarstillinger

 Forskningsstrategi utarbeides og integreres med strategiplan 
og virksomhetsstyringssystem

 Bedre styring med godkjenning, klassifikasjon, veiledning, 
kompetanseheving og publisering

 Styrke Forskningsutvalget

 Øke/styrke forskningsseminarene

 Etablere publikasjonsserie for FoU-rapporter
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Fremtid
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Ny organisasjon

• Bruker- og tjenesteorientert
• Helhetlig, landsomfattende organisert
• Skiller planlegging, utvikling og drift
• Samler kompetanse
• Har tydelige styringslinjer, ansvars- og rollefordeling
• Har effektive arbeidsprosesser og ressursbruk
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Forslag til avdelingsstrukturRiksarkivar

Utvikling
Dokumentasjons-

forvaltning
Arkivforvalting

Kommunikasjons og 
formidling

Administrative 
tjenester

Strategi og 
virksomhetsstyring
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Forskningsenhet (ØØ)

 Bemanning: 10-12 i 100 %, 2 åremål?, stipendiat/prof. II?, 
bidrag og samarbeid med alle andre enheter

 Faglige oppgaver: Historie- og arkivrettet forskning, 
kompetanseheving/undervisning, nasjonal arkivutvikling?, 
internasjonalt arkivsamarbeid?

 Etatsprosjekter, enhetsprosjekter, selvvalgte prosjekter, 
eksterne samarbeidsprosjekter

 Andre oppgaver (FU): Strategi, styring, koordinering, 
veiledning, publisering, seminarer, administrasjon

 Forskningsformidling, analyse, utredning???

 Søke forskningsmidler, betalte forskningsoppdrag??
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