
 

 

 

 

Utarbetande av kulturarvsstrategin: Diskussionskompass för 
sammanslutningar 
 

Välkommen med och fundera på kulturarvets framtid! 
 

Kulturarvet är en del av våra liv på många olika sätt. Som ett led i utarbetandet av 

kulturarvsstrategin bjuder vi in sammanslutningar runt om i Finland för att fundera på kulturarvets 

framtid. Under ledning av undervisnings- och kulturministeriet har vi utarbetat denna 

diskussionskompass som stöd för arbetet och för att sammanställa tankarna i workshoppar som 

behandlar kulturarvet. Genom att utnyttja diskussionskompassen och skicka svaren bidrar ni med 

värdefulla synpunkter till stöd för utarbetandet av kulturarvsstrategin. 

Diskussionskompassen kan användas fram till 30.9.2021. Svaren som inkommit inom utsatt tid kan 

utnyttjas som en del av utarbetandet av kulturarvsstrategin. 

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

många former och är fullt av möjligheter. Det kan vara materiellt, immateriellt eller digitalt. Målet 

med kulturarvsstrategin är att identifiera teman och helheter i kulturarvet som förenar samhällets 

olika delområden. Som ett resultat av strategin har kulturarvet en etablerad roll i samhällets, 

sammanslutningarnas och individernas verksamhet: det används och värnas om. 

 



Instruktioner för sammanslutningens kulturarvsworkshop 
 

Första Tänk efter vem som ordnar och för vilken grupp. En workshop kan ordnas av olika 

sammanslutningar, t.ex. regionala och lokala aktörer, föreningsmedlemmar, hobbygrupper osv. 

Andra Välj tid och plats. Ordna workshoppen på webben eller, om situationen tillåter det, t.ex. på 

ett museum, i en hobbygrupps lokaler eller på någon annan inspirerande plats: kafé, bibliotek, 

gammal byggnad, skogen... 

Tredje Bjud in deltagarna. Skicka redan före workshoppen en PowerPoint information om 

kulturarvsstrategin. Deltagarna kan också hänvisas att studera bakgrundsutredningen för 

kulturarvsstrategin. 

Fjärde Välj tillsammans ett eller flera kulturarvsteman som intresserar er av bifogade förslag. Som 

stöd för diskussionen kan ni utnyttja de inledande frågorna. 

Femte Sammanfatta de viktigaste resultaten av er diskussion genom att svara på de frågorna om 

de teman ni valt. Observera att svaren sparas under temat i webropol och att antalet ord är 

begränsat. Det lönar sig för workshopledaren att studera svarsplattformen redan före 

workshoppen. Skicka svaren senast 30.9.2021 till undervisnings- och kulturministeriet via bifogade 

länk: 

Diskussionskompassen för kulturarvet - svarsblankett 

 

Vink! Berätta om deltagandet i sociala medier #kulttuuriperintö2030 och dela bilder av 

workshopparna, material som anknyter till kulturarvet, temasammanställningarna osv. Vi 

uppmanar er att framföra era åsikter också i bloggar eller andra kanaler. 

https://minedu.fi/sv/kulturarvsstrategin
https://minedu.fi/sv/kulturarvsstrategin
https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-889-2
https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-889-2
https://link.webropol.com/s/diskussionskompassen


Teman för workshopparna  
 

Välj ett eller flera teman eller en del av temat för workshoppen.  

Diskutera till exempel följande frågor. 
 

 

Regional jämställdhet och likabehandling 
 

Inledande frågor: 
 

 Hur kan man bäst främja identifieringen av, betydelsen för, bevarandet av och 

användningen av det lokala och regionala kulturarvet? 

 Vad innebär kulturarvets interaktivitet för er? 

 Hur kan kulturarvets roll som lokal, regional och gränsöverskridande resurs stärkas? 

 Hur formas kulturarvet av att många människor har flera hembygder? 

 Hur kan man med hjälp av kulturarvet stärka en hållbar livsstil? 

 

Besvara följande frågor i Webropol:  
 

Första frågan Vad är viktigt för oss här? 

Andra frågan Hur borde detta se ut om tio år? 

Tredje frågan Vem ska göra vad för att detta ska uppnås? 

Fjärde frågan Vilken roll har vi här? 

 

 

 

 



Välfärd och kulturell mångfald 
 

Inledande frågor: 
 

 Hur kan man identifiera och stödja olika kulturarvssammanslutningar? 

 Vilken betydelse har språket för identiteten och kulturarvet? 

 Hur ska vi få många olika kulturella grupper att delta i identifieringen och det aktiva 

bevarandet av kulturarvet? 

 Vilken roll kan kulturarvet ha för att öka välfärden? 

 Hur kan man med hjälp av kulturarvet stärka samhörigheten? 

 Hur kan man stärka den kulturella och sociala hållbarheten med hjälp av kulturarvet? 

 

Besvara följande frågor i Webropol:  
 

Första frågan Vad är viktigt för oss här? 

Andra frågan Hur borde detta se ut om tio år? 

Tredje frågan Vem ska göra vad för att detta ska uppnås? 

Fjärde frågan Vilken roll har vi här? 

 

 

 

 

 

 

 



Evidensbaserad, tillförlitlig information som är betydelsefull för samhället 
 

Inledande frågor: 
 

 Hur kan man möjliggöra öppen medborgarforskning i anslutning till kulturarvet? 

 Hur kan man bäst sammanföra och använda evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap på 

gräsrotsnivå? 

 Hur kan vi stärka allas möjligheter att få tillgång till kulturarvsmaterial? 

 Vilken roll har den information som tas fram av minnesorganisationerna som en del av 

utvecklingen av regionerna och branscherna? 

 Vilken roll har minnesorganisationerna när det gäller att ta fram tillförlitlig information och 

stödja demokrati och en stabil samhällsutveckling? 

 Hur främjar man uppkomsten av kulturarvsinformation som är relevant för samhället? 

 Hur främjar man sektorsöverskridande forskning, framtagning av information och 

uppkomsten av gemensam god praxis? 

 

Besvara följande frågor i Webropol:  
 

Första frågan Vad är viktigt för oss här? 

Andra frågan Hur borde detta se ut om tio år? 

Tredje frågan Vem ska göra vad för att detta ska uppnås? 

Fjärde frågan Vilken roll har vi här? 

 

 

 



Förmedling, bevarande och användning av kulturarvet 
 

Inledande frågor: 
 

 Hur kan kulturarvets betydelse för att öka förståelsen för det förflutna, nutiden och 

framtiden stärkas ytterligare? 

 Hur kan kulturarvets roll i utbildningen och fostran stärkas? 

 Hur kan kulturarvet bidra till dialogen mellan olika generationer, kulturella grupper och 

världsåskådningar? 

 Hur kan kulturarvssammanslutningarnas roll i förmedlingen av kulturarvet stärkas? 

 Hur kan de unga i högre grad involveras i identifieringen och definieringen av kulturarvet? 

 Hur förändrar digitaliseringen kulturarvet och vilka möjligheter ger digitaliseringen? 

 Hur kan kulturarvets roll i näringsverksamheten och turismen stärkas på ett hållbart sätt? 

 Hur kan man på ett hållbart sätt utnyttja det materiella och immateriella kapital som redan 

finns genom att upprätthålla, reparera, värna om och utveckla det? 

 Hur kan kulturarvet utvecklas till ett framtidsarv? 

 

 

Besvara följande frågor i Webropol:  
 

Första frågan Vad är viktigt för oss här? 

Andra frågan Hur borde detta se ut om tio år? 

Tredje frågan Vem ska göra vad för att detta ska uppnås? 

Fjärde frågan Vilken roll har vi här? 

 

 



Kulturarvet som en del av en hållbar framtid 
 

Inledande frågor: 
 

 Ett hurudant framtidens kulturarv vill vi skapa i dag? 

 Hur kan vi göra den hållbara utvecklingen till grund för alla åtgärder? 

 Hur kan förståelse av det förflutna stärka förståelsen och skapandet av en hållbar framtid? 

 Hur kan kulturarvet förändra värderingarna och samhället på vardagsnivå? 

 Hur kan kulturarvet ge lösningar när det gäller att bygga upp en hållbarare livsstil? 

 Vilken roll har kulturarvet när det gäller att möta och lösa klimatkrisen? 

 

Besvara följande frågor i Webropol:  

 
Första frågan Vad är viktigt för oss här? 

Andra frågan Hur borde detta se ut om tio år? 

Tredje frågan Vem ska göra vad för att detta ska uppnås? 

Fjärde frågan Vilken roll har vi här? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mer information 
 

Före workshoppen kan ni läsa på Undervisnings- och Kulturministeriets PowerPoint information 

om utarbetandet av kulturarvsstrategin: 

Information om kulturarvsstrategin – Undervisnings- och kulturministeriet (minedu.fi/sv) 

Där ni hittar mycket material för att diskutera kulturarvet: 

Kulturarvsstrategins webbplats – Undervisnings- och kulturministeriet (minedu.fi/sv) 

Kulturarvsstrategi i projektfönstret:  

Kulturarvsstrategi - Undervisnings- och kulturministeriet (minedu.fi/sv) 

Därtill kan ni studera bakgrundsutredningen för kulturarvsstrategin. (Texten är på finska, men 

sammanfattningen är på svenska) 

Bakgrundsutredningen för kulturarvsstrategin – Undervisnings- och kulturministeriet (minedu.fi) 

 

  

 

Kontaktuppgifter 
 

 Kulturråd Mirva Mattila  

mirva.mattila@minedu.fi 0295 330 269 

 Sakkunnig Riikka Mäkinen  

riikka.makinen@minedu.fi 0295 330 040 

 Praktikant Iina Pajuvuo  

iina.pajuvuo@minedu.fi 0295 330 447 

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

