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A: Innledning 

«Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og 

dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, 

formidler og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om mennesker og deres 

omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.» 1 

I samsvar med denne definisjonen er forskning en like vesentlig del av museers 

samfunnsoppdrag som innsamling, bevaring/konservering og formidling/utstilling. 

Spissformulert kan man si at museer som ikke forsker, ikke er museer i ICOMs forstand.  

Formålsparagrafen (§3) i Helgeland Museums vedtekter sier: «Helgeland Museum skal 

utvikle en sterk og allsidig fagtradisjon som ut fra en samlet plan skal organisere innsamling, 

dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie på Helgeland. Stiftelsen 

forplikter seg til å arbeide i overensstemmelse med ICOMs museumsetiske regelverk.»2 

Helgeland Museum skal forske, og siden stiftelsen Helgeland Museum ble dannet i 2003, har 

det blitt forsket i organisasjonen. Noen av de ansatte med (vitenskapelig) forskningskompetanse 

har i alle år brukt en mer eller mindre del av stillingsressursen til forskning, men denne 

aktiviteten har så langt ikke verken vært forankret i stillingsbeskrivelser eller i en 

forskningsplan som setter strategiske mål for forskningen.  

 
1 Norsk oversettelse av ICOMs statutter, artikkel 3, paragraf 1, lastet ned fra http://norskicom.no den 10.4.2018. 

Vår utheving. 
2 Vår utheving. 

 

http://norskicom.no/
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Helgeland Museum definerer forskning i samsvar med OECD (1963) som «.(...) kreativ 

virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap…».  I snever forstand begrenses 

begrepet til forskning med utgangspunkt i definert problemstilling, ved vitenskapelige metoder 

som utføres av personer med kompetanse til å anvende disse metodene.   

 

Dette dokumentet er den første særskilte forskningsplanen for Helgeland Museum. Planen skal 

bidra til å organisere forsknings- og utviklingsvirksomhet i HM, fastsette strategiske mål og 

overordnete tiltak, synliggjøre og høyne kompetansen til de ansatte og gjøre museet mer bevisst 

på egen forskingsaktivitet.  

 

Helgeland Museum er i en prosess for å utarbeide nytt museumsplanverk. Overordnet 

strategisk plan ble vedtatt i 2017. Forskningsplanen vil inngå som delplan i et helhetlig 

museumsplanverk. Planen er fireårig, men skal rulleres hvert år. 

A.1 Bakgrunn 

Statlige føringer 

Den vitenskapelige virksomheten ved museene har fått økt oppmerksomhet de siste årene, 

med særskilt fokus på forskningsbasert formidling og utvikling. I stortingsmeldinger, planer, 

offentlige utredninger og andre dokumenter presiseres at forskning er en sentral del av 

museenes samfunnsrolle. Museum er per definisjon en forskningsinstitusjon, og forskning 

skal være et redskap i utviklingsarbeidet og kunnskapsformidling ved museer. Dette 

gjenspeiles også i de føringer som offentlige myndigheter gir som grunnlag for tildeling av 

driftsmidler. I tillegg har Kulturrådet gitt signaler om at forskning skal bli et satsingsområde 

de neste årene. 

Betydningen av forskning og kunnskapsarbeid i museene understrekes for eksempel i St.meld. 

nr. 22 Kjelder til kunnskap og oppleving: «For å fylla rolla som aktive samfunnsinstitusjonar 

er det avgjerande viktig at museumsverksemda femner om eller på annan måte knyter an til 

forskning og forskningsresultat.» 

I Stortingsmelding nr.49 om Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying, 

står følgende: «Museenes utvikling er hele tiden avhengig av å ha en solid forskningsinnsats i 

bunnen. Uten dette vil vi på sikt bare gå på tomgang og bli uinteressante skall med 

uforståelige gjenstander.»  

Og senere: «Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig grunnlag 

for innsamling, dokumentasjon og formidling. Et delmål vil være økt forskningssamarbeid, 

både i museumsnettverket og mellom museene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren.»  

I Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) uttales at: «(…) det er behov for en opptrapping av 

forskningsinnsatsen på kunst- og kulturvernområdene i kulturpolitikken.» 

A.2 Definisjon forskning og kunnskapsarbeid 

A.2.1 Hva er forskning?  

Frascati-manualen definerer forskning slik: 
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GRUNNFORSKNING er eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å 

skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlaget for fenomener og observerbare 

fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk.  

ANVENDT FORSKNING er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til 

veie ny kunnskap. Anvendt forskning er imidlertid primært rettet mot bestemte praktiske mål 

og anvendelser.  

UTVIKLINGSARBEID er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra 

forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å fremstille nye eller vesentlige 

forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig 

forbedrede prosesser, systemer eller tjenester. 3 

Forskning som utføres ved et museum er verken prinsipielt eller kvalitativt forskjellig fra 

annen forskning. Men kildesituasjonen – samlingene som bygges opp blant annet ved hjelp av 

forskningen og som forskes på, skiller museene fra andre forskningsinstitusjoner.  

A.2.2 Hva er forskningsforberedende kunnskapsarbeid? 

Det finnes flere andre former for vitenskapelig kunnskapsarbeid som ikke inngår i en streng 

definisjon av begrepet forskning. To av de mest vanlige former for kunnskapsarbeid i museet 

er dokumentasjon og evaluering. 

DOKUMENTASJON er kartlegging, innsamling, strukturering, lagring og formidling av 

informasjon. Mens forskning vil innebære bearbeiding av det dokumenterte og analyse av 

spørsmål innenfor emnet. Store norske leksikon definerer dokumentasjon som: «Virksomhet 

knyttet til det å finne frem og legge til rette for brukeren informasjon som ligger lagret i 

dokumenter uansett medium .(...) Dokumentasjon omfatter lokalisering og anskaffelse av 

dokumenter, strukturering, registrering, lagring, gjenfinning og videreformidling av 

informasjon.» Dokumentasjonsarbeid på museum omfatter som regel også anskaffelse av 

informasjon som ikke finnes i dokumenter, som kunnskap om gjenstander, håndlingsbåren 

kunnskap, intervjuer (muntlig overføring av kunnskap), mm. I den foreliggende planen brukes 

ordet dokumentasjon i denne vide definisjonen.  

 

EVALUERING er en kvalitativ vurdering eller bedømmelse som regel basert på innsamlet 

kvantitativt materiale, erfaringsverdier, tilbakemeldinger, spørreundersøkelser, m.m.  

Selv om disse former for kunnskapsarbeid strengt tatt ikke ligger innenfor definisjonen for 

forskning som metode, utgjør de ofte nødvendig forskningsforberedende kunnskapsarbeid. 

I det følgende forutsettes at forskningsforberedende kunnskapsarbeid gjennomføres som en 

del av forskningsarbeidet.  

A.2.3 Hvordan presenteres forskning? 

Noe av det som skiller museer fra for eksempel universiteter, er hvordan forskning 

presenteres og gjøres tilgjengelig. I den akademiske verden er publisering av artikler og bøker 

 
3 St.meld. nr. 20: Vilje til forskning. 
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den tradisjonelle presentasjonsformen av forskning. Blant museene er utstilling den mest 

vanlige form for presentasjon av forskning.  

Dette skaper to hovedutfordringer for museer: 

• For å være synlig i et akademisk fagmiljø, må museene produsere fagartikler. 

Universiteter er som regel heller ikke interessert i felles forskningsprosjekter som 

ikke resulterer i publisering. 

• Museer må bli flinkere til å synliggjøre forskningsinnsatsen og kunnskapsarbeidet 

som ligger bak andre former for kunnskapspresentasjon, f.eks. utstillinger eller 

formidlingsopplegg. 

A.3 Status i HM i dag 

Helgeland Museum er i dag organisert i 18 lokalavdelinger og en fellesenhet. Fellesenheten 

omfatter direktøren, administrativ stab og fagstab.  

Av de 18 lokalavdelingene har 15 avdelinger én heltid fastansatt. Alle avdelingsledere er 

direkte underlagt direktøren. Avdeling Rana har en naturhistorisk avdeling med tilknyttede 

fagstillinger. Det finnes pr i dag ikke stillingsbeskrivelser for konservatorstillingene. Men det 

er selvsagt naturlig at disse har en viss andel forskningstid. 

I fagstaben inngår fagsjef, fagledere for formidling, samlingsforvaltning og bygningsvern, 

bygningsvernfagarbeidere og fotoavdeling. Det finnes ingen fagleder for forskning eller 

forskningskoordinator. Fagsjefen som har et overordnet fagansvar for alle fagområder 

deriblant forskning og utvikling, har ikke forskningsrett eller –plikt.  

Flere av de ansatte har forskningskompetanse. To ansatte har magistergrad, åtte har hovedfag 

og seks har mastergrad.4 Tre ansatte har konservator NMF godkjenning. Flere ansatte har 

produsert vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og monografier.  

Helgeland Museum har et eget forlag, Seilhornet forlag. Forlaget skal brukes for å publisere 

egne og andres bøker, artikkelsamlinger o.l. Det er foreløpig ikke tilrettlagt for 

fagfellevurdering. 

Helgeland Museum har følgende regionale satsningsområder: boreal regnskog; båtbygging og 

treindustri; skog, friluftsliv og naturvern; skognæringer; samisk kultur og fjellfolkets liv og 

levnad; by- og bygningshistorie; handelshistorie; prestegårdshistorie; hage og hagebruk; 

Petter Dass og kirkehistorie; økonomi og kultur; oppvekst- og skolehistorie; krigs- og 

militærhistorie; naturhistorie og industrihistorie; fritidsbåt og fritidskultur, vern og bruk av 

naturressurser; bergkunst / geologi; ærfugl / verdensarv; landbruk og matkultur. Temaene er 

relatert til de enkelte avdelingenes samlinger, anlegg eller arbeidsdeling.   

 
4 Pr. 1. januar 2017. 
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B: Mål og tiltak 

B.1 Hvordan legge til rette for forskning? – organisatoriske mål 

Dette kapittelet definerer mål som vil legge til rette for mer forskning i HM. Under hvert mål 

er noen forslag til tiltak formulert. Forslagene er ikke uttømmende og det må vurderes hvor 

mange tiltak som skal gjennomføres. 

Mål 1: Forankre forskningssatsingen organisatorisk og i stillinger (forskningsplikt og 

forskningsrett) 

Det er ikke museets organisasjonsstruktur, men organisering av selve forskningen som er 

vesentlig. 

For å kunne møte utfordringene (se kap. A.3.1) bør det innføres forskningstid for de ansatte 

som har forskningskompetanse og forskning tillagt sine stillinger.  

Forslag til tiltak: 

• Informasjon om planen og rulleringen på de årlige personalsamlinger og via mail. 

• Skape rutiner om innrapportering til styret som synliggjør forskningsarbeid som like verdifullt 

som besøkstall. 

• Opprette en intern støtteordning med midler som ansatte kan søke for frikjøp, reiser, seminar 

osv. 

• Frikjøpe enkelte ansatte fra deres vanlige jobb, slik at de får for eksempel to månedsverk til 

disposisjon som forsker/ forskningskoordinator per år. 

• Gjennomgang av stillingsinstruksene, revidering av stillingsinstruksene med tydeliggjøring av 

hvilke stillinger som skal inneholde forskningsplikt eller forskningsrett. 

• Utarbeide klare retningslinjer for forskningsrett, forskningsplikt, forskningsfri som alle ansatte 

er kjent med og kan forholde seg til.  

• Opprette et bredt sammensatt forskningsutvalg som vil ha som oppgave å kvalitetssikre og 

prioritere forskningsarbeid. 

• Forskningsutvalget gjennomfører en årlig gjennomgang av større prosjekter.  

Mål 2: Legge til rette for forskning 

Forslag til tiltak: 

• Tilrettelegging fra ledelsen for handlingsrom for prioritering av forskning og publisering. Det 

utarbeides retningslinjer for forskningsfri.  

• Øke kompetansen internt ved å arrangere jevnlige skrivekurs, workshops, 

erfaringsutveklingsmøter o.l. Tema kan være teori og metode, referanser, vitenskapelig 

publisering, hvordan skrive søknader m.m. 

• Informere i organisasjonen og gi anerkjennelse for publisering på forskjellige nivå. 

Publisering eller annen presentasjon av forskning kan utheves særskilt i årsrapporten, o.l. 

• Oppmuntring fra ledelsen til dem som ønsker å forske eller øke forskningskompetansen, 

bistand til å få midler og råd. 

• Finansiell uttelling for å publisere fagfellevurderte artikler i form av bonus. 
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Mål 3: Utvikle et system for kvalitetssikring  

Forslag til tiltak: 

• Informere om hva ligger i begrepene dokumentasjon, forskning og kunnskapsarbeid. 

• Etablere et internt forskerforum. Se mål 1. 

• Utarbeide rutiner for intern eller ekstern veiledning, eventuelle mentorordninger.  

• Deltakelse i arenaer sammen med forskere ved andre institusjoner, nasjonale eller 

internasjonale fora for forskning og utvikling. Det settes av midler i en felles pott til dette.  

Mål 4: Effektivisere prosesser for å skaffe eksterne midler 

Forslag til tiltak: 

• Lage, oppdatere og informere jevnlig om forskningsprosjekter som kan være av interesse, 

både regionale, nasjonale og internasjonale. 

• Lage maler/ bistå ansatte med å skrive søknader om eksterne midler. 

• Knytte opp intern støtteordning til frikjøp til deltakelse i samarbeidsprosjekter. 

B.2 Hvorfor forske? – faglige mål  

Dette kapittelet setter fokus på hva vi ønsker å oppnå av faglige mål. 

Mål 5: HM skal være mer synlig som forskningsinstitusjon 

Synliggjøringstiltak skal koordineres med kommunikasjonsplan. Det er et mål at museet 

skaffer seg et større nettverk innen forskning og at ansatte er en del av et forskningsfellesskap.  

 

Forslag til tiltak: 

• Delta i regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt. Det kan være et mål at 

Helgeland Museum til enhver tid er involvert i minst tre samarbeidsprosjekt med andre 

forskningsinstitusjoner. 

• Utvikle rutiner for å synliggjøre faglig arbeid i større grad, for eksempel ved å være 

foredragsholder på konferanser, avisinnslag, deltakelse i offentlig debatt.  

• Dokumentasjon av forskningsarbeid offentliggjøres i større grad digitalt.  

• Ta initiativ til å opprette og gjennomføre regionale og andre samarbeidsprosjekter. 

• Være nytenkende og oppsøkende for å finne nye finansieringsmuligheter.  

• Legge til rette for at museets ansatte fra mai 2019 kan få registrert sin forskning i databasen 

Cristin. I den forbindelse må institusjonen ha en kontaktperson som kan gi rettledning til 

vitenskapelig ansatte. 

• Opplæring av ansatte. 

• Ansvarsavklaring og gjennomgang av våre dokumentasjons- og rapporteringssystemer. 

Registrering i Cristin 

Fram til nå har først og fremst institusjoner som hører inn under den resultatbaserte 

omfordelingsordninga (RBO) til Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse og omsorgsdepartementet, 

rapportert inn forskning til Cristin-systemet. Nasjonalmuseet er et unntak. I 2017 kom 

stortingsmeldinga om humaniora. Der heter det at regjeringa vil legge til rette for at forskning og 

andre relevante aktiviteter i arkiv, bibliotek og museum (ABM) kan bli registrerte i Cristin.  
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Mål 6: HM skal øke og synliggjøre forskningsbasert formidling 

Forskning og formidling henger sammen. Forskningsaktiviteten og -planen sees i 

sammenheng med formidlingssatsning og -plan. Forskning gir grunnlag for god formidling. 

Forslag til tiltak: 

• Planlagte satsningsområder innen formidling og forskning koordineres. 

• Tilrettelegge for forskningsbaserte utstillinger. 

• Belønningssystemer og organisatorisk tilrettelegging. 

• Legge til rette for produksjon av utstillingshefte, artikler eller andre publikasjoner i tilknytning 

til produksjon av nye utstillinger. 

• Lage rutiner for registrering av forsknings- og utviklingsarbeid, som populærvitenskapelige 

artikler, foredrag og museumsutstillinger – i tillegg til vitenskapelige artikler.  

• Publisere småartikler i lokalhistoriske tidsskrift, kronikker og debattinnlegg i avisa for å 

formidle forskning. 

• Ta i bruk kreative og fleksible måter for presentasjon av kunnskapsarbeid.  

• Dokumentere forarbeidet til produksjon av nye formidlingsopplegg som utstillinger, foredrag 

og skoleopplegg. Det kan skje for eksempel gjennom en liten artikkel med litteratur og kilder, 

blogg, utstillingshefte, m.m.  

• HM skal jobbe med evaluering, dokumentasjon og forskning på formidlingsarbeidet. Dette vil 

gi et faglig fundert grunnlag for videre formidling og sikre at HM tar i bruk nye og effektive 

virkemidler. 

Mål 7: HM skal øke forskningsinnsatsen basert på egne samlinger 

En særskilt aspekt ved forskning i museer er museenes samlinger. Materialet i samlingene vil 

ved forskning omgjøres til kilder og gi faglig grunnlag for god samlingsforvaltning. 

Samlingsforvaltningsplanen relateres til forskningsplanen.  

Forslag til tiltak: 

• Utvikle retningslinjer for å synliggjøre og formidle vitenskapelig kunnskapsarbeid som 

knyttes til samlingsarbeid. 

• Ta i bruk kreative og fleksible måter for presentasjon av kunnskapsarbeid, for eksempel film, 

samlingsblogg, samarbeid mellom håndverker og formidler, mm. 

• Utvikle egne forskningsprosjekt som baseres på egne samlinger. 

• HM skal jobbe systematisk med samlingsforvaltning. Dette innebærer også evaluering, 

dokumentasjon og forskning på samlingsforvaltningen. 

Mål 8: HM skal øke forskningsinnsatsen innen bygningsvern 

Forskning i egne samlinger sees i sammenheng med bevaringsplan/ bygningsvernplan. 

Forslag til tiltak: 

• Utvikle retningslinjer for å synliggjøre og formidle vitenskapelig kunnskapsarbeid som 

knyttes til bygningsvern og handlingsbåren kunnskap. 
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• Ta i bruk kreative og fleksible måter for dokumentasjon av handlingsbåren kunnskap.  

• Utvikle egne forskningsprosjekt knyttet til bygningsvern.  

Mål 9: Fordoble antall ansatte med godkjenning som konservator/ førstekonservator 

NMF i planperioden  

Forslag til tiltak: 

• Informasjon om hva som kreves for å bli godkjent.  

• Stillingsstrukturen og lønnssystemet bør også ta høyde for dette, som et ledd i en strategi for å 

rekruttere og beholde godt kvalifiserte forskere over tid.  

• HM dekker kostnadene ved å søke om godkjenning som konservator/ førstekonservator NMF. 

Mål 10: HM skal ta avgjørelser for utviklingstiltak basert på en faglig forankret 

vurdering 

Utviklingstiltak skal være basert på HMs overordnete strategi og samfunnsoppdrag. HM skal 

gjennomføre en grundig faglig vurdering og innhente erfaringer fra andre før store tiltak 

vedtas. 

Forslag til tiltak: 

• Styret skal vurdere planer som hører til museumsplanen med utgangspunkt i HMs 

samfunnsoppdrag og kjerneoppgavene, før planen vedtas. 

• Ved større utviklingstiltak skal en arbeidsgruppe etableres før igangsettelse og ved milepæler 

drøfte om prosjektet ivaretar HMs samfunnsoppdrag og kjerneoppgavene.  

Mål 11: Satsningsområder 

Det geografiske utgangspunktet for museets forskning er regionen Helgeland. Avdelingenes 

tematiske arbeidsdeling gir et visst pekepinn på tematiske satsningsområder. Temaene er ikke 

dekkende i et totalhistorisk perspektiv. Hva som oppfattes som viktig eller relevant vil også 

variere og endres. I planperioden er det likevel enkelte tema som vil være utgangspunkt for 

grundigere behandling i form av forskning. Dette relatert til pågående utviklings- og 

dokumentasjonsarbeid.  

• Kystkultur 

• Industrihistorie. 

• Bygdetun. 

• Bygningsvern. 

• Senterhistorie. 

• Etterkrigshistorie. 

• Sagatid. 

Mål 12:  Vektlegge tverrfaglighet 

Med kombinasjonen ansatte med kompetanse innen humaniora og naturhistorisk avdeling 

ligger forholdene til rette for tverrfaglighet.  



Helgeland Museum – FoUplan, Del 1 Forskning – side 9 

 

• Tverrfaglige forskningsprosjekter prioriteres. 

• Etablere tverrfaglige arbeidsgrupper. 

Mål 13: Samarbeidspartnere  

Samarbeid med andre forskningsmiljøer er inspirerende, kvalitetshevende og grunnleggende.  

En av museets ambisjoner er å være en viktig og inkluderende arena for faglig utvikling, 

refleksjon og diskusjon. Da er det også ønskelig å engasjere og involvere publikum i 

kunnskapsproduksjonen. Dette endrer ikke definisjonen av forskning. Selve forskningsarbeidet 

utføres av personer med denne kvalifikasjonen.  

• Muliggjøre og oppfordre ansatte til deltakelse i konferanser / seminarer / kurs eller andre 

møteplasser. 

• Tilrettelegge slik at eksterne aktører kan forske på vårt materiale. 

• Delta i felles forskningsprosjekter med andre forskningsmiljøer og nettverk.  

• Formalisering av samarbeid.  

• Inkludering av publikum gjennomføres i forskningsprosjekter der dette er naturlig og mulig 

med tanke på prosjektenes rammer. 

C: Fremdriftsplan  
 

Organisatoriske mål 2018 – 2020  

Punkt 1 gjennomføres.  Samtidig oppstart av de andre punktene. 

Relateres til økonomiske planer. 

Faglige mål 2020 – 2022  

I andre halvparten av planperioden skal fokuset ligge mer på faglige mål. En forutsetter at det er 

tilrettelagt for mer forskning i organisasjonen. 

Milepæl 

• I 2020 gjennomføres en større vurdering av planen og måloppnåelsen. Ut fra den vurderingen 

vil fremdriftsplanen for den andre halvparten av planperioden spesifiseres. 

• I 2022 vurderer en arbeidsgruppe måloppnåelsen i følge planen og oppsummerer arbeidet som 

er gjort. Basert på erfaringer, evalueringer av iverksatte tiltak og situasjonen generelt, vil en ha 

et grunnlag for utarbeidelse av ny plan. 

 


