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Institusjonstype Faste årsverk Arkivfaglige årsverk Stillinger med 
forskningsrett

Antall ansatte med 
dr. grad

Statlige 
arkivinstitusjoner 
(AV, NB, 
Stortingsarkivet)

427 
(hvorav 396 i AV)

298
(hvorav 263 i AV)

76
(alle i AV, NB ikke 
rapportert)

9
(7 i AV, 2 i NB)

Kommunale 
arkivinstitusjoner 
(KAI)

265 221 27 3
(Oslo Byarkiv, IKA Øst,
IKA Kongsberg)

Andre 
arkivinstitusjoner*

98** 23 26*** 10 
(reelt 4?)

Statistikk for arkivinstitusjoner 2014 (Riksarkivet)
Arkivfaglige årsverk - forskningsrett

* Bl.a. ArBark, Misjonsarkivet, Opplandsarkivet, Norsk lydinstitutt, Stiftelsen for folkemusikk 
og folkedanser, enkelte museer, lokalhistoriske arkiver 
**Akershusmuseet inngår men 64 årsverk, hvorav kun 2 arkivfaglige
*** Akershusmuseet rapporterer 13 med forskningsrett



Forskningsrett i kommunearkivinstitusjonene

27 stillinger med forskningsrett:

• IKA Møre og Romsdal – 2

• IKA Opplandene – 2

• Vestfoldarkivet – 2

• Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane - 10

• Aust-Agder museum og arkiv – 10

Forskningsrett? eller «bare» forskningsmulighet?

25 % av de arkivfaglige stillingene i Arkivverket har forskningsrett

12 % (eller 0 %?) av de arkivfaglige stillingene i KAI har forskningsrett 



Institusjonstype Publikasjoner
(totalt)

Artikler
(inkl. nett)

Fagfellevurderte 
artikler

Forsknings-
samarbeid

Forskningssam. 
utland

Statlige 
arkivinstitusjoner 

20 52 1 8
(kun AV)

2
(kun AV)

Kommunale 
arkivinstitusjoner 
(KAI)

13 208 1
(Vestfoldarkivet)

3
(AAma, Oslo 
byarkiv)

0

Andre 
arkivinstitusjoner

170* 195* 9
(2?)

11 
(5?)

5

Statistikk for arkivinstitusjoner 2014 (Riksarkivet)
Forskning

*Overrapportering fra lokalhistoriske arkiv



Arkivstatistikken – noen observasjoner

• Det foregår mest forskning, og det er flest ansatte med forskningsrett (25 % i AV), i statlig sektor

• Det foregår en del forskningsaktivitet i kategorien «Andre institusjoner». Men en del feilkilder her 
pga. sterkt innslag av annen aktivitet i institusjonene. De «rene» arkivinstitusjonene som forsker 
er delvis statlig finansiert

• Det foregår minst forskningsaktivitet i de kommunale arkivinstitusjonene, og det er færrest 
stillinger med forskningsrett. Men 12 % har «forskningsmulighet». Ulikheter mellom typer 
institusjoner? (arkiv/museum, fylkesarkiv/byarkiv, IKAer)



Utviklingsarbeid i kommunearkivsektoren

• Arkivplan: Utviklet i kommunearkivsektoren, Arkivplan.no

• Prosjekter om digitalt skapte arkiver:
 KDRS-miljøet: Produksjonslinje for bevaring og formidling av elektroniske arkiver
 Samdok-prosjektet: Metodikk for bevaring av kommunale fagsystemer
 Bergen byarkiv: Utviklingsprosjekter på kommunale og private arkiver

• Administrasjonshistorie:
 Fylkeskommunal administrasjonshistorie: artikler på Wikipedia (LLP er prosjekteier)

• Faglige tidsskrifter / årbøker m.m.: Archeion, Tobias, Kjelda, Aust-Agder-Arv, Vestfoldminne,….

Fanges utviklingsarbeidet godt nok opp i rapporteringssystemene?

Defineres forskning for snevert?


