
Färdplan 2022 

5. Vara en lärande organisation -  
    internt i SFHM

• Utveckla fler gemensamma arbetssätt  
  och rutiner inom myndigheten

• Söka externa samarbetspartners som  
  ger utifrånperspektiv och bidrar till  
  nyskapande

• Använda kunskap från uppföljning  
  och utvärdering av verksamheten till  
  framtida planering

• Arbeta med ett utvecklande  
  ledarskap och medarbetarskap

• Låta all verksamhetsplanering och 
  kompetensutveckling utgå från färdplanen 

4. Dimensionera samlingarna, ta  
    ansvar och tillgängliggöra så att  
   det försvarshistoriska kulturarvet  
   når hela landet

• Tillgängliggöra alla samlingar, låna ut fler   
  samlingsobjekt, gallra och överlåta mer

• Samla in och dokumentera gårdagens  
  försvars- och samhällsutveckling 

• Öka användandet av stödsamlingar och  
  därigenom stärka upplevelsen av 
  försvarshistorien

• Förbättra förvaring och ordning för att  
  stärka bevarandet av de permanenta 
  samlingarna 

3. Låta digitalt tänkande vara en  
    naturlig del av vårt arbete

• Arbeta för stor spridning av kunskap  
  och samlingar digitalt

• Alltid bidra med vår kunskap även om  
  det inte direkt stärker våra varumärken

Vi ska tänka digitalt



2. Dela kunskap generöst, skapa lärande  
    och reflektera kring samtid och framtid  
    genom historien

• Dela all vår kunskap så generöst och med  
  så många som möjligt

• Prioritera kunskapssamarbeten som är  
  betydelsefulla för många i omvärlden

Inriktningsmål 2022 – vi ska

1. Sätta användarna i centrum, vara 
    tillgängliga och angelägna för fler

• Öka antalet besökare och användare

• Låta målgruppernas olika behov styra vårt  
  val av aktiviteter 

• Ständigt sträva efter tillgänglighet och  
  delaktighet för alla 

• Rikta kommunikation till kanaler där  
  användarna finns 

• Delta i dialogen om aktuella samhällsfrågor  
  och ge perspektiv utifrån vårt ämnesområde

Användarna i centrum

SFHM ska bidra till en demokratisk 
samhällsutveckling. Det gör vi bl.a. 
genom att ge så många som möjligt 
tillgång till försvarshistoria och dess roll i 
samhällsutvecklingen. 

Vi ska vara engagerande, nyskapande 
och trovärdiga. 

Färdplan 2022 – i korthet

Vi ska tillgängliggöra

Dela kunskap


