
Diskussionskompassen för kulturarvet 
som en del av arbetet med 

kulturarvsstrategin

Undervisnings- och kulturministeriet



Vårt mångsidiga kulturarv

• Med kulturarv avses resurser, miljöer och saker som härstammar från det 
förflutna och som människor vill bevara och hålla levande samt förmedla till 
kommande generationer. 

• Kulturarvet kan vara materiellt, immateriellt eller digitalt.

• Kulturarv kan vara t.ex. betydelsefulla föremål, dokument, fotografier, 
byggnader och miljöer, arkeologiska lämningar, seder, traditioner, språk, 
landskap, konst.

• Var och en har rätt till sitt eget kulturarv, men också ansvaret för kulturarvet 
hör till alla.

• Kulturarvet förändras i tiden.

Kulturarvet är en positiv resurs i byggandet av en hållbar framtid som 
förenar alla.



Varför behövs kulturarvsstrategin?

• Detta arbete resulterar i ett förslag till Finlands första 
kulturarvsstrategi. Bakgrunden till arbetet är riktlinjen i 
regeringsprogrammet.

• I kulturarvsstrategin uppställs mål fram till 2030.

• Målet är att identifiera kulturarvets mångfald och möjligheter.

• I strategin ses kulturarvet som en resurs för hållbara lösningar i 
framtiden.

• I strategin vill man stärka kulturarvets roll som en positiv resurs 
som förenar människor.



Hur görs strategiarbetet?

• Målet är en process som så många som möjligt kan bidra till 
genom att berätta vad som är viktigt och värt att eftersträva i 
kulturarvet.

• Strategin utarbetas under ledning av undervisnings- och 
kulturministeriet. Projektet har en styrgrupp som drar upp 
riktlinjer och styr arbetet samt en arbetsgrupp som bl.a. svarar för 
samarbetet med intressentgrupper. 

• Förslaget till kulturarvsstrategi överlämnas till forsknings- och 
kulturministern våren 2022.



• Föreliggande 
diskussionskompass för 
kulturarvet är en viktig del av 
strategiarbetet.

• Kompassen gör det möjligt för 
människor att delta och påverka 
hurdan kulturarvsstrategin blir.

• Tack för att ni deltar i 
diskussionen med hjälp av 
diskussionskompassen för 
kulturarvet! Era synpunkter är 
viktiga.

• Under strategiarbetet ordnas 
också öppna webbseminarier och 
workshoppar.

• Vid webbseminarierna förmedlas 
information om hur 
strategiarbetet framskrider och 
inspiration om viktiga teman i 
kulturarvet.

• I workshopparna bearbetar man 
teman tillsammans med olika 
målgrupper.

Hur kan man följa med och delta i 

strategiarbetet?



Kulturarvsstrategins teman

• Regional jämställdhet och likabehandling 

• Kulturarvet som en del av en hållbar framtid

• Förmedling, bevarande och användning av kulturarvet

• Välfärd och kulturell mångfald

• Evidensbaserad, tillförlitlig information som är betydelsefull för 
samhället

I strategiarbetet behandlas kulturarvet genom dessa teman. De är 
också teman för diskussionskompassen för kulturarvet.

Närmare anvisningar om användningen av diskussionskompassen 
för kulturarvet finns på kulturarvsstrategins webbplats och i själva 
diskussionskompassen.



Mer information om kulturarvsstrategin

• Bakgrundsutredning till stöd för utarbetandet av kulturarvsstrategin 
Kulturarv som nycklar till en hållbar framtid: Bakgrundsutredning som 
stöd för utarbetandet av kulturarvsstrategin - Undervisnings- och 
kulturministeriet (minedu.fi)

• Kulturarvsstrategins webbplats: 
Kulturarsvsstrategins webbplats - Undervisnings- och kulturministeriet 
(minedu.fi/sv)

• Kulturarvsstrategin i projektportalen: 
Kulturarvsstrategin - UKM - Undervisnings- och kulturministeriet 
(minedu.fi)

https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-889-2
https://minedu.fi/sv/kulturarvsstrategin
https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM020:00/2021


TEEMAN ALOITUS TEEMAN VÄRILLÄ

Vi önskar er givande diskussioner om 
kulturarvet!

Diskussionskompassen för kulturarvet är i bruk till den 30 september 
2021.

Diskussionskompassen för kulturarvet  - Webropol sarsblankett

https://link.webropol.com/s/diskussionskompassen

