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Dagens program
RSM:s styrelse har bjudit till en workshop för att 
lyssna av medlemmarnas behov och för att 
inspireras av ideér och förslag.

Utgångspunkten är att förbundet nu tar 
ytterligare steg framåt för att tillvarata och driva 
den svenska museisektorns gemensamma 
intressen.  

Riksförbundet har dessutom fått regeringens 
uppdrag att arbeta som en främjande och 
samlande aktör inom museisektorn.
Målet med dagen är att skapa ett underlag för det 
fortsatta arbetet med att forma förbundets 
verksamhet.

Vad ska vi göra idag?
Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar 

Program
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Arbete i mindre grupper
Efter en kort presentationsrunda uppmanades ni 
att dela in er i grupper. ”Kloka val” 
introducerades vilket innebär att bjuda in till 
främlingsgrupper. Detta innebär att jag kan få 
mer ut av mitt arbete. Förutom att genomföra 
uppgiften så nätverkar vi med nya människor och 
lär av och om varandra. Det blev sju mindre 
grupper med tre till fyra deltagare i varje. 

Uppgiften löd:
Måla en eller flera bilder på blädderblock som 
visar på er grupps förväntningar på RSM, vad 
önskar ni skall hända till den 31december 2011? 
Vilka uppgifter/områden skall RSM jobba med?
Ni skall dessutom förbereda en fem minuter lång 
presentation.

Oj, vilket engagemang och med vilken energi ni 
satte igång....

Förväntningar
Vilka förväntningar har jag/min organisation på Riksförbundet Sveriges museer?

UPPGIFT
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Presentationer
Under fem minuter fick varje grupp tillfälle att 
presentera sin kloka tankar, förväntningar och 
ideér. Det var verkligen ett generöst klimat i såväl 
frågeställningar och presentationer. Variationen 
var stor. Några exempel ser du nedan:

Julgran med information i form av 
hjärtandekorationer med ett internationellt 
bildspel.
Hur mäter vi webbnärvaro?
Allt utgår från vårmötet!
Förbund för alla som bedriver museiverksamhet.
Synliggöra och stödja mångfald.
Kultur som friskvård.
Vi väntar inte - vi formar vår egen framtid!
Samla goda exempel.
Kunskapsbank - skräddarsydda utbildningar.

På följande sidor kan ni se alla bilder från 
presentationerna.

Håll tillgodo!

Presentationer 
Varje grupp bjöd generöst på sina tankar och ideér

Presen-
tationer
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Grupp 1



Presentationer
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Grupp 2

Varje grupp bjöd generöst på sina tankar och ideér
Presen-
tationer



Presentationer
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Grupp 3

Presen-
tationer

Varje grupp bjöd generöst på sina tankar och ideér



PresentationerPresen
tationer
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Grupp 4

Varje grupp bjöd generöst på sina tankar och ideér



PresentationerPresen-
tationer
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Grupp 5

Varje grupp bjöd generöst på sina tankar och ideér



PresentationerPresen-
tationer
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GRUPP 6

Varje grupp bjöd generöst på sina tankar och ideér



PresentationerPresen-
tationer
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GRUPP 7

Varje grupp bjöd generöst på sina tankar och ideér



Tre Post-it

Efter att ha lyssnat på alla kloka presentationer 
och diskussioner så var det dags för nästa uppgift:

- Vad av allt jag har hört idag, slår an något i 
mig? Vad känns viktigast? Skriv tre saker på tre 
post-it lappar. 

Under det goda fikat, med chokladbomber och 
kaffe, samlade Lars, Mats, Anna och Anna-Lena 
in lapparna och delade in dem i områden. 

Väl tillbaks fick ni var och en precis lika mycket 
makt, fem pluppar. Ni kunde välja om ni ville 
sätta alla fem på ett område eller om ni ville 
fördela dem på valfritt sätt. 

Detta var ett sätt att vikta alla viktiga frågor som 
kommit upp under dagen.

Följande områden, post-it lappar och pluppar 
sammanfattade dagens arbete. Men det var 
viktigt att komma ihåg - Alla frågor är viktiga och 
detta är ingen exakt vetenskap utan en stor input 
och inspiration för fortsatt arbete. 

Prioritering/fem pluppar

Samverkan/utbyte 3 pluppar
Samarbete med vänföreningar (FSM)
Använda befintliga ”nätverk” för utbildning och 
frågeställningar
Mindre revir – mer tvärkultur
Samverkan
Främja samverkan och utbyte

Kompetensbank 8 pluppar
Kompetensbank/kompetensutveckling
Samla kompetens, policys, dokument
Kompetensutveckling/kompetensbank
Kompetensbank/fond för 
PUBLIKUNDERSÖKNINGAR

Utbildning 16 pluppar
Utbildning
Kartlägg existerande utbildningar (FSM)
Kartlägg utbildningsbehov (FSM)
Branschspecifika utbildningsfrågor
Utveckla professionen
Utbildningar
Gemensam chefsutbildning med Svensk 
Scenkonst, SKL
Driva gemensamma utbildningar
Anordna utbildning och program för 
kompetensutveckling
Utbildning

Nätverk/föreningar 12 pluppar
Se befintliga nätverk
RSM som paraply (uppsamlare) för olika nätverk
Samla, utveckla, ta tillvara och bredda föreningar 
ex FUISM, Genus, forum för utställare, arkiv etc. 
Julgran som synliggör befintliga nätverk
Kraftsamlingar kring olika teman (”Kloka 
kluster” – bild)
Utveckla kontaktytorna med ”nätverken”
Samla in nätverk – dvs möjligheter
RSM samlingsplats för befintliga och nya nätverk

Vårmötet 8 pluppar
Vårmötet med nordisk samverkan
Vårmötet
Vårmöten som ger nätverk och föreningar en 
arena att visa upp sig för branschen
Vårmöte
Vårmötet är viktigt

Prioritering
Alla fick skriva tre saker var som är viktigast för dem sedan var det dags att prioritera...

Prio
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Webb 21 pluppar
En gemensam kommunikationsplattform/
webbplats!
Interaktiv webbplats – information, aktuell, 
dialog
Webben – en viktig mötesplats
Museernas intranät
Utveckla webben till en central yta för förbundet
Webb-sidan som plattform
Interaktiva webblösningar
Nätverksportal webb
Utveckla webben till ”julgranen”
En fungerande webbplats som används
Levande webb (lyssnande)
Webben som en levande mötesplats och 
kompetensutvecklare
Webben - utveckla till gemensam plattform. 
Interaktiv! Länkar
En webbplats som ska vara en resurs för många 
olika museiprofessioner
Utveckla hemsidan som gemensam plattform
gemensamt nät! Både inåt och utåt.

RSM Finansiering 3 pluppar
Hitta former för RSMs finanisering

Utvecklingsdag, Uppföljning
Regelbundna möten som idag - 1 g/år 
Uppföljning!, Vad hände? Vad blev av?

Gemensamma policys och Verktyg 11 pluppar
Gallring
Ge museer i uppdrag att utveckla t ex- poilcy/
metod eller liknande
Driva ett par angelägna policyfrågor, t ex 
gallringsfrågan
En organisation som kan förmedla kunskap och 
se riktlinjer
Förmedla de goda exemplen
Intern nytta: utveckla policys, metoder riktlinjer
Professionsutveckling
Gemensam metod att mäta besökare
Gemensamma besöksmätningsmetoder
Inte uppfinna hjulet fler gånger 
(kostnadseffektiv)
Utvidga besökar - och marknadsundersökning
Kloka kluster - ge exempel två museer i uppdrag 
att utreda en specifik fråga
Gemensamma verktyg (policys - it-program...)

Lobbying 14 pluppar
Skapa och synliggöra en bransch för alla som på 
ett seriöst sätt bedriver musei-verksamhet
Lobbyverksamhet
Lobbyverksamhet, driva gemensamma frågor!
Enad röst
Förbundet - en röst för branschen
Enig (tydlig) front utåt
Ena branschen, lobba mot om världen
Stärka bilden av branschen utåt
Branschens enade röst/ lobbyverksamhet

Varumärke 8 pluppar
Skapa en tydlig bransch genom att arbeta med 
image
Profil bör stämma med image
Synliggöra branschen: ekonomi och nyckeltal
Visa för sektorn och omvärlden att vi spelar roll:
kunskapsmässigt
ekonomiskt
socialt

Digitala medier 10 pluppar
Ta ledning i IT-träsket för gemensam väg mot 
framtiden!
Utveckla digitala tekniker och sociala medier för 
kommunikation och dokumentation

Avdragsgill sponsring 6 pluppar
Avdragsgill sponsring
Avdragsrätt för sponsring

Prioritering
Alla fick skriva tre saker var som är viktigast för dem sedan var det dags att prioritera...

Prio
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Bilder från prioritering
Prio
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Alla fick skriva tre saker var som är viktigast för dem sedan var det dags att prioritera...



Samverkan bygger på delaktighet...

Samverkan är A och O för 
Riksförbundet Sveriges museer. 

Samverkan är omöjligt om det inte 
finns ett engagemang, mod och vilja 
att påverka hos medlemmarna. Ni har 
idag varit med och lagt grunden för 
framtida samverkan och det skapar 

lust att ta tag i frågorna som vi 
diskuterat idag. Fyllda med dagens 
resultat tar vi nu stafettpinnen. Alla 
kloka idéer kommer bidra och färga 

förbundets verksamhet.

Mats och Lars 

Tack för ert engagemang!
Mats och Lars summerar och tackar för dagen.

Avslut
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