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1. Faglig integritet: Hva er nå det? 

ICOM og ICOMs Code of Ethics



• Minstekrav: medlemmer av en spesiell profesjon har en formell utdanning som 

setter dem, men ikke andre, i stand til å utøve yrket

• Utdanning, praktiske kunnskaper og gitt, tillitsbasert ansvar = autoritet og 

yrkesmonopol

• Talcott Parsons: «a cluster of occupational roles, that is, roles in which the

incumbents perform certain functions valued in the society in general, and, by 

these activities, typically earn a living at a full-time job»

• Har som oftest en profesjonsetikk som beskriver normer og verdier som danner 

rammene for atferd og organisering av profesjonens medlemmer. 

• Profesjonsetikken kan være implisitt (= underforstått og indirekte) eller eksplisitt 

(= uttrykt direkte og tydelig)

Hva er en profesjon?



• Vi er medlemmer av museumsprofesjonen.

• Vi har en formell utdanning og praktiske erfaringer som setter 
oss (men ikke andre) i stand til å utøve yrket.

• Vi er del av en profesjon som har et politisk oppdrag og tillit i 
samfunnet (= nøkkel til autoritet og yrkesmonopol).

• Med tilliten følger ansvaret til å ivareta oppgavene på best 
mulig måte og med høy faglig integritet.

• Faglig integritet innebærer at vi verner om profesjonens 
normer og verdier. 

Hvem er vi museumsprofesjonelle? 



• den viktigste internasjonale organisasjonen for museer og museumsansatte

• > 40.000 medlemmer i mer enn 140 land

• > 2000 medlemsinstitusjoner

• 32 internasjonale komiteer 

• 120 nasjonale komiteer og 6 regionale allianser

• Norsk ICOM: ca 700 personlige medlemmer, 80 medlemsinstitusjoner



ICOMs museumsetiske regelverk/Code of Ethics

• ICOM ble grunnlagt i 1946 av og for museumsansatte

• Større fokus på etikk siden 1970, i forbindelse med en økende illegal transport av 

kulturgjenstander

• ICOMs museumsetiske retningslinjer ble laget i 1986 

• To revisjoner siden, i 2001 og 2004  -> mer fokus på omverden og eksterne krav og 

forventninger

• ICOMs museumsetiske retningslinjer har i dag to deler: én som retter seg mot 

museumsansatte som profesjonelle og én som retter seg mot museene som 

institusjoner







2. Tilpasninger til dagens behov

Ny museumsetikk og ny museumsdefinisjon 



"Twenty-first century museum ethics acknowledges the moral 

agency of museums, «the concept that museum ethics is more 

than the personal and professional ethics of individuals and 

concerns the capacity of institutions to create social change»" 
Marstine, J. (2011b). Preface. I The Routledge Companion to Museum Ethics, s. xxiii

"the new museum ethics (…) is a social practice. Through debate 

among diverse stakeholders, ethical issues are identified, 

considered and acted upon. The contingent nature of the new 

museum ethics – its inherent changebility – suggests that the 

discourse be integrated across the museums sector and engaged 

on a consistent basis."

Marstine, J. (2013). Situated revelations: Radical transparency in the museum, 

I New directions in Museum Ethics. S. 20 



Sentrale verdier

Caring

Loyality

Fairness

Promise Keeping

Integrity

Honesty

Accountibility

Pursuit of Excellence

Respect for Others

Responsible Citizenship

Radical Transparency Institutional moralitySocial Responsibility



«Old»/current definition:
«A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its 
development, open to the public, which acquires, conserves, researches, 
communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and 
its environment for the purposes of education, study and enjoyment.»

New suggestion, not adopted:
«Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical 
dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing the 
conflicts and challenges of the present, they hold artefacts and specimens in trust 
for society, safeguard diverse memories for future generations and guarantee 
equal rights and equal access to heritage for all people.

Museums are not for profit. They are participatory and transparent, and work in 
active partnership with and for diverse communities to collect, preserve, 
research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to 
contribute to human dignity and social justice, global equality and planetary 
wellbeing.»



3. Mellom børs og katedral

Status Norge og verden ellers





?

Hvem skal mene noe om det? 

Og hvem skal bestemme det? 



4. Finnes ultimative svar på

hvilke krav begge sider kan stille?



kollegaer 

det enkelte 
museum

profesjon

Norge

profesjon 
verden/ICOM

den enkelte 
ansatte

Samfunn vi tjener



Konkretiseringer av ICOMs museumsetiske regelverk

• "ICOMs Code of Ethics for Natural History Museums" - 2005 

• "Principles of Deaccession" - 2009/2011

• American Associations of Museums - 2000

• Storbritannias museumsforbund "Museums Associations"  - 2002

• Tysklands museumsforbund "Deutsche Museumsforbund"  - 2006

• Henie Onstad Kunstsenter  - 2011 





Takk for oppmerksomheten!


