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Unescos konvention Om tryggande av det immateriella kulturarvet (nedan konvention) trädde i 

kraft i Finland i maj 2013. Museiverket har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet 

berett en plan för nationellt genomförande av konventionen. Planen utgår från såväl omfattande 

undersökningar och utredningar som hörande av intressentgrupper och aktörer inom branschen. 

I planen beskrivs principerna för det nationella genomförandet av konventionen samt centrala 

aktörer och deras uppgifter.  

Syftet med konventionen är att främja identifiering av och värnande om det immateriella kultur-

arvet i Finland. Konventionens anda förutsätter att samfund spelar en viktig roll vid identifiering 

och definiering av det immateriella kulturarvet. Därför föreslår man att konventionen nationellt 

genomförs genom nätverksverksamhet och framhäver att samfund och intressentgrupper deltar 

i arbetet.  

Viktiga aktörer vid verkställandet av konventionen är undervisnings- och kulturministeriet, Musei-

verket, en expertgrupp för det immateriella kulturarvet samt så kallade kulturarvskretsar med 

aktörer från branschövergripande nätverk.  

Konventionen genomförs i tre huvudprocesser: nationell koordinering, upprättande av nationella 

förteckningar samt internationellt samarbete. Genomförandet av konventionen styrs av ett åt-

gärdsprogram som utarbetas vart fjärde år. 

För den nationella koordineringen svarar Museiverket med stöd av den av undervisnings- och kul-

turministeriet tillsatta expertgruppen. Uppgiften omfattar nationell organisering och stöd för det 

immateriella kulturarvets kretsar. Dessutom ska Museiverket ge kunskap om genomförandet av 

konventionen samt göra konventionen synlig. Kretsarna svarar för kunskapsförmedlingen om 

konventionen och för samarbete inom sina egna specialbranscher.  

För upprättandet av nationella förteckningar över det immateriella kulturarvet svarar Museiverket 

med stöd av den av undervisnings- och kulturministeriet tillsatta expertgruppen och i samarbete 

med kretsarna för det immateriella kulturarvet. Det nationella förtecknandet genomförs på två 

nivåer. En öppen wikibaserad förteckning som ger lokalsamhällen möjlighet att presentera sitt 

eget immateriella kulturarv. Beslut om vilka element som tas upp i den officiella katalogen över 

det immateriella kulturarvet fattas av undervisnings- och kulturministeriet utifrån förslag från lo-

kalsamhällen och Museiverkets beredning.  

För det internationella samarbetet och dithörande nationell kommunikation svarar undervisnings- 

och kulturministeriet tillsammans med Museiverket. Genom det internationella samarbetet strä-

var man efter att utnyttja internationella nätverk för utbyte av data, expertis och erfarenheter.  

Viktiga metoder för tryggande av och värnande om kulturarvet är fostran och utbildning, forskning 

samt bevarande och dokumentering. Genomförandet av konventionen i Finland ska betraktas ur 

ett brett perspektiv som åtgärder som främjar och säkerställer tryggandet av det immateriella 

kulturarvet i allmänhet och stöder lokalsamhällens möjligheter att hålla traditionerna vid liv och 

överföra sitt levande immateriella kulturarv från generation till generation. Vid genomförandet 

ska man sträva efter att påverka olika branschers strategier och åtgärdsprogram så att de viktig-

aste synpunkterna med tanke på tryggandet av det immateriella kulturarvet beaktas. 



 

 
    

 

 

 

 

 
 

Konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet godkändes av UNE-
SCO:s generalförsamling 2003. Konventionen trädde i kraft i Finland i maj 20131. 
Undervisnings- och kulturministeriet överförde ansvaret för beredandet av ge-
nomförandet av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet till 
Museiverket våren 2014. Stiftelsen för främjande av kulturpolitisk forskning Cu-
pore var Museiverkets samarbetspartner i beredningsskedet. 

Planen för genomförandet utgår från en beredningsprocess där man i omfattande 
utsträckning har hört olika intressenter och aktörer. I planen för genomförande 
definieras de allmänna riktlinjerna för genomförandet och de ska kompletteras 
med ett åtgärdsprogram för det immateriella kulturarvet.  

Beredningsprocessen har genomförts i konventionens anda, som framhäver att 
samfund är utgångspunkten för verksamheten och där skyddandet ses som en om-
fattande och engagerande process. Alla konventionsstater har ansvar för att med 
respekt för konventionens anda skapa den mest ändamålsenliga metoden för ge-
nomförandet. Internationella exempel visar riktningen för hur konventionen 
kunde genomföras.  

Med immateriellt kulturarv avses ett levande arv med närvaro i tillvaron för lokal-
samhällena. Det kan till exempel vara muntliga traditioner (däribland språket som 
förmedlare av det immateriella kulturarvet), scenkonsterna, sociala sedvänjor, ri-
ter och högtider, eller kunskap och sedvänjor rörande naturen och universum. Ut-
gående från dessa kan det uppstå föremål som redskap och hantverk, olika ut-
trycksformer som sånger, dikter, ortnamn och danser eller uttryck av sociokultu-
rellt liv som lekar och maträtter eller seder att tillreda mat. Det immateriella kul-
turarvet uppstår genom kontinuerliga, levande processer. 

Konventionen tangerar det finländska samhället och dess organisationer genom-
trängande inom allt från lokalsamhällen och föreningar till statliga aktörer inom 
områdena för såväl utövande, överförande, bevarande av och forskning i som ut-
bildning i traditioner. Konventionen om det immateriella kulturarvet har därför 
väckt ett omfattande intresse i Finland redan före ratificeringen och nu medan 
beredningsarbetet för genomförandet pågår. I synnerhet det nationella förteck-

                                            
1Statsrådet (2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen för tryggande av det imma-

teriella kulturarvet. http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047  

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047


 

 
    

 

nandet utifrån konventionen av det immateriella kulturarvet samt Unescos förfa-
randen för upprättande av internationella förteckningar över detta kulturarv har 
varit föremål för intresse.  

En av utgångspunkterna i konventionen är att man respekterar mångfald. Finland 
är ett mångfacetterat land och vi alla representerar diversitet genom att tillhöra 
olika grupper, underkulturer och lokalsamhällen. I Finland framträder mångfalden 
via såväl nationalspråken, olika minoriteter (språk- och kulturminoriteter, etniska 
minoriteter samt grupper med funktionshinder) som olika lokalsamhällen och reg-
ionala särdrag. Utgångspunkten för genomförandet är att perspektivet för mång-
fald beaktas när man värnar om det immateriella kulturarvet.  

I planen för genomförande beskrivs beredningsarbetet för och resultatet av ge-
nomförandet av konventionen om det immateriella kulturarvet. Först berättar 
man om beredningsprocessen och presenterar konventionens principer. Sedan 
presenteras centrala aktörer för genomförandet av konventionen, deras roller och 
uppdrag definieras samt modellen för genomförandet i Finland framförs. Dessu-
tom beskrivs metoder för tryggandet av det immateriella kulturarvet. Till sist pre-
senteras åtgärderna under inledningsskedet av genomförandet av konventionen. 

Planen för genomförandet har utformats av Leena Marsio, koordinator vid Musei-
verket för det immateriella kulturarvet, och specialexpert Eija Liukkonen och ut-
vecklingsdirektör Carina Jaatinen har stött arbetet. 



 

 
    

 

 
 

 

 

På uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet inledde Museiverket bered-
ningsarbetet våren 2014. Beredningsarbetet har omfattat:  

 

 tillfällen för hörande av och diskussion med fältet för det immateriella 
kulturarvet tillsammans med såväl experter som aktörer inom den 
tredje sektorn 

 forskningsarbete där man granskade det internationella genomförandet 
av konventionen samt synpunkterna hos och behoven för medborgare 
och experter kring genomförandet av konventionen i Finland 

 kommunikation och evenemang för att göra konventionen och dess te-
maområde kända och inleda en nationell debatt 

 sammanträffanden med internationella expertnätverk och skapande av 
nätverk  

 

Stiftelsen för främjande av kulturpolitisk forskning Cupore var Museiverkets forsk-
ningspartner (04/2014 - 03/2015) i beredningsskedet. Vid Museiverkets Utveckl-
ingstjänster har arbete beretts (från 06/2014) av en koordinator för det immateri-
ella kulturarvet. 

 

För hörande av fältet för det immateriella kulturarvet ordnades tio tematiserade 
gruppdiskussioner där ämnena var muntlig tradition, scenkonster, sociala sedvän-
jor, naturen och universum, hantverk, mångfald. Det ordnades även tillfällen kring 
samer, romer och svenskspråkiga. Diskussionstillfällena riktades till såväl experter 
som aktörer inom den tredje sektorn. Dessutom intervjuade man cirka trettio ex-
perter i olika branscher. Allt som allt hördes över 70 personer under tillfällena. 
Planen har en bilaga med förteckning över personerna som hördes under bered-
ningsprocessen.  

 

 

 



 

 
    

 

Aktörer inom fältet för det immateriella kulturarvet har även hörts genom två web-
benkäter som genomfördes av Cupore. Nästan 90 aktörer svarade på enkäterna. 
Även en expertgrupp för det immateriella kulturarvet som tillsatts av undervis-
nings- och kulturministeriet har tagit fram synpunkter för beredningsarbetet.2  

 

 

Stiftelsen för främjande av kulturpolitisk forskning Cupore har genomfört två 
undersökningar till stöd för beredningsarbetet.  

Referensutredning Aineeton kulttuuriperintö. Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopi-
muksen toteuttamisesta verrokkimaissa (2014)3 är en översikt av genomförandet 
av konventionen i 15 olika länder. För de valda staternas vidkommande utreddes 
hurdana åtgärder de har vidtagit för att genomföra konventionen och vilka de vik-
tigaste aktörerna har varit i processen. Dessutom presenteras exempel på element 
som har tagits med i UNESCO:s förteckning över det immateriella kulturarvet.  

Den omfattande slutrapporten ”Elävä aineeton kulttuuriperintö”4 (2015) innehål-
ler analyser av webbenkäterna ovan samt expertartiklar som fördjupar dessa ana-
lyser och förklarar konventionens definitioner och begrepp. Även resultaten från 
de tillfällen för hörande som Museiverket ordnade 2014–2015 har tagits med i 
slutrapporten. I rapporten analyseras visavi konventionen processer för genomfö-
rande, administrering, förtecknande och kriterier för detta i fyra för Finland intres-
santa stater där man har genomfört konventionen. 

Utifrån forskningsarbetet har man skapat en grund för en finsk aktionsmodell för 
genomförande av konventionen och värnande om det immateriella kulturarvet 
samt för att öka medvetandet om vad det immateriella kulturarvet under konvent-
ionen kunde vara i Finland. Forskningsarbetet har producerat referenspunkter för 
genomförandet av konventionen och lyft fram centrala frågor och erfarenheter 
från andra länder.  

 

 

Under beredningsprocessen har ett internationellt samarbetsnätverk byggts upp 
genom att etablera kontakter med motsvarande parter som svarar för det imma-
teriella kulturarvet i för Finland centrala stater. Museiverket deltog tillsammans 
med undervisnings- och kulturministeriet i Unesco:s generalförsamling om det im-
materiella kulturarvet i maj 2014 i Paris. Deltagare från Museiverket och Cupore 

                                            
2 Undervisningsministeriets meddelande 26.9.2014 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedot-

teet/2014/09/kulttuuriperinto.html?lang=fr&extra_locale=fi 
3 Marsio, Leena (2014) http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_24.php 
4 Anna Kanerva ja Ritva Mitchell (toim.) 2015. Elävä aineeton kulttuuriperintö. Hankkeen loppuraportti. 

Cuporen verkkojulkaisuja 28. ISBN 978-952-5573-56-5, ISSN 1796-9263. 

http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_28.php 

 

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/09/kulttuuriperinto.html?lang=fr&extra_locale=fi
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/09/kulttuuriperinto.html?lang=fr&extra_locale=fi
http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_24.php
http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_28.php


 

 
    

 

representerade Finland som observationsmedlemmar under konferensen för Une-
scos mellanstatliga kommitté för konventionen om det immateriella kulturarvet i 
november 2014 Paris. 

 

 

Vid beredandet har Museiverket på olika sätt kommunicerat om konventionen, 
dess syfte samt beredandet av genomförandet. Målet för kommunikationen har 
varit att göra konventionen känd och genomföra beredandet öppet.  

Webbplatsen om det immateriella kulturarvet www.aineetonkulttuuriperinto.fi 
publicerades i november 2014. Den presenterar konventionen och beredandet av 
dess genomförande i Finland. Webbplatsen fungerar som informationskanal när 
konventionen genomförs. Där finns material på finska, svenska och engelska. 

Ett seminarium öppet för alla Levande traditioner! Ett öppningstillfälle om vär-
nande av det immateriella kulturarvet5 ordnades på Kulturhuset i Helsingfors 
15.12.2014. Totalt deltog etthundra personer från olika delområden och 
branscher för det immateriella kulturarvet.  

Konventionen jämte beredningsprocessen för genomförande av den har dessu-
tom presenterats vid flera seminarier, i tidningar, webbpublikationer och på radio. 

  

                                            
5 http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/toimeenpano-suomessa/elava-perinne-seminaari 

http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/toimeenpano-suomessa/elava-perinne-seminaari


 

 
    

 

 
 

  

 
 
För ögonblicket har 161 av Unescos medlemsstater inklusive alla nordiska och bal-
tiska länder anslutit sig till konventionen om tryggande av det immateriella kultur-
arvet. Konventionen jämte dess operativa direktiv (operational directives)6 ger en 
ram för genomförandet men lämnar samtidigt rikligt med spelrum för nationellt 
genomförande.  

Konventionen har som mål att främja tryggandet av immateriella kulturarv, garan-
tera att olika lokalsamhällens, gruppers och individers immateriella kulturarv re-
spekteras, öka medvetenheten om betydelsen av immateriella kulturarv på lokal, 
nationell och internationellt nivå och på så sätt även stärka ömsesidigt samför-
stånd samt erbjuda internationellt samarbete och dito hjälp. 

Konventionen ger en klar värdegrund för genomförandet. Enligt konventionen har 
det immateriella kulturarvet en viktig betydelse som det viktigaste incitamentet 
för kulturers mångfald samt som garanti för hållbar utveckling. Utöver att inter-
nationalisering och sociala förändringar skapar förutsättningar för en ny slags dia-
log mellan lokalsamhällen medför de även allvarliga hot kring att det immateriella 
kulturarvet försvagas, försvinner och förstörs. Konventionen har fokus på endast 
sådant immateriellt kulturarv som är förenligt med gällande instrument om 
mänskliga rättigheter och med de krav som ställs på ömsesidig respekt mellan lo-
kalsamhällen, grupper och enskilda personer och på hållbar utveckling. 

Konventionen framhäver lokalsamhällenas centrala roll för att frambringa, trygga, 
upprätthålla och omskapa kulturarv och på så sätt även främja kulturell mångfald 
och mänsklig kreativitet. I konventionen avses med lokalsamhällen människogrup-
per som upplever att de har ett gemensamt kulturarv. Det finns inget immateriellt 
kulturarv som skulle existera utan människorna som utövar det. Lokalsamhällena 
nämns i konventionens syften: konventionen ska "säkerställa att berörda lokal-
samhällens, gruppers och enskilda personers immateriella kulturarv respekteras" 
(Artikel 1). Enligt konventionen ska åtgärder för tryggande, identifiering och defi-
niering av traditioner alltid ske i samarbete med vederbörande lokalsamhällen och 
med deras samtycke. Lokalsamhällenas deltagande borde vara ett centralt mål i 
alla aktioner under konventionen. Konventionsstaterna har som uppgift att bistå 
vederbörande lokalsamhällen så att de kan trygga och förvalta sitt eget immateri-
ella kulturarv, med egna kunskaper, kunnande och resurser. 

                                            
6 Unesco (2014). Operational Directives for the implementation of the Convention for the 

Safeguarding of the Intangible Heritage. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00026  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00026


 

 
    

 

Lokalsamhällenas deltagande borde vara ett centralt mål i alla aktioner under kon-
ventionen. Konventionsstaterna har som uppgift att bistå vederbörande lokalsam-
hällen så att de kan trygga och förvalta sitt eget immateriella kulturarv, med egna 
kunskaper, kunnande och resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
    

 

 

 

Viktiga aktörer vid genomförandet av konventionen är undervisnings- och kultur-
ministeriet, Museiverket, expertgruppen för det immateriella kulturarvet samt kul-
turarvskretsarna med aktörer från branschövergripande nätverk. Vid genomföran-
det strävar man via kulturarvskretsarna efter att nå ett brett fält av aktörer inom 
det immateriella kulturarvet och engagera dem för arbetet.  

 

 

Finska staten är part i Unescos konvention om tryggande av det immateriella kul-
turarvet och svarar för att konventionens förpliktelser uppfylls. Undervisnings- och 
kulturministeriet svarar inför Unesco för genomförandet och rapporteringen om 
konventionens genomförande.  

 

 
 
Museiverket ansvarar för genomförandet av konventionen om tryggande av det 
immateriella kulturarvet. Museiverket svarar för den nationella koordineringen, 
det nationella förtecknandet och det internationella samarbetet. 
 
 

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte en expertgrupp för det immateriella 
kulturarvet i september 2014. Gruppen tjänstgör som stöd för genomförandet av 
konventionen och som expert i frågor kring det immateriella kulturarvet. Expert-
gruppens mandatperiod är fyra år. 

För sin mandatperiod och i samarbete med Museiverket utarbetar expertgruppen 
ett åtgärdsprogram för konventionen om det immateriella kulturarvet. Gruppen 
tar fram en tolkning av begreppet immateriellt kulturarv och preciserar kriterierna 
för det nationella förtecknandet. Utgående från Museiverkets beredande ger 
gruppen utlåtande om element som tas med i den nationella förteckningen. I grup-
pens uppgifter ingår dessutom att utveckla metoder för att identifiera och bevara 
mångfalden av immateriella kulturarv samt bedöma konventionens samhälleliga 
konsekvenser. 



 

 
    

 

För genomförandet av konventionen bildas ett nationellt aktörsnät med bransch-
specifika och spontant etablerade kretsar i centrum. De fungerar som koordine-
rande organ och noder där aktörerna som svarar för utövande och överförande 
av, utbildning och forskning i samt dokumentering och bevarande av traditionerna 
i respektive bransch kan mötas. På så sätt kan genomförandet av konventionen 
bidra till att skapa broar mellan olika slags aktörer. Kretsarna spelar en central roll, 
vad gäller det egna området, vid utarbetande av förslag för den nationella katalo-
gen samt vid förmedling av information om konventionens genomförande mellan 
dels lokalsamhällena och fältet, och dels Museiverket, som svarar för genomföran-
det av konventionen.  

Till kretsarna samlar man representanter från bland annat traditionssamfund, 
branschens organisationer, minnesorganisationer, universitet och undervisnings-
organisationer. När kretsarna etableras strävar man efter att beakta regional och 
geografisk täckning samt samhällets, kulturernas och språkens mångfald. Det ska 
fästas speciell uppmärksamhet vid minoritetskulturer och säkerställa att sam-
hällets diversitet också syns i kretsarnas sammansättning. Man kommer överens 
om klara ansvarsfördelningar och uppgifter för kretsarna för det immateriella kul-
turarvet. Principiellt ska man försöka få sådana aktörer till kretsarna vars uppgifts-
område omfattar immateriellt kulturarv. Man strävar för resekostnaders vidkom-
mande efter att vid behov understöda organiseringen av kretsar. 

När man definierar verksamhetsområdena för kretsarna ska man beakta de av 
Unesco fastställda delområdena av immateriella kulturarv (muntlig tradition; scen-
konst; sociala sedvänjor, festligheter och riter; kunskap och sedvänjor gällande na-
turen och universum; hantverk). 

 

Kretsarnas uppgifter kan bland annat omfatta 

 

 samarbete med nätverk i ens egen bransch och informationsspridning med 

anknytning till konventionen 

 beredning av nationellt förtecknande inom det egna ansvarsområdet 

 precisering av företeelser inom det immateriella kulturarvet i samarbete 

med fältet, för förtecknandet 

 framtagande av frågor kring utbildning och utveckling av färdigheterna 

 framtagande av god praxis för värnande om det immateriella kulturarvet 

samt idéer för och inledande av utvecklingsprojekt 

 verksamhet i internationella nätverk inom ens eget ansvarsområde 

 



 

 
    

 

 

Museiverket svarar för organiserandet och startandet av kretsnätverket samt för 
verksamhetens nationella koordinering. Museiverket söker efter samarbetspart-
ner från olika delområden och branscher inom det immateriella kulturarvet till 
kretsarna. Kretsar kan grundas och bildas utgående från behoven för respektive 
branscher och aktörer. Kretsarnas verksamhet kräver av de olika parterna att de 
arbetar på lång sikt och förbinder sig till partnerskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 
    

 

 
 

  

Konventionen genomförs i tre huvudprocesser: nationell koordinering, upprät-
tande av nationella förteckningar över det immateriella kulturarvet samt internat-
ionellt samarbete. 

Upprättandet av förteckningar genomförs i två former. En öppen wikibaserad för-
teckning som ger lokalsamhällen möjlighet att presentera sitt eget immateriella 
kulturarv. Beslut om vilka element som tas upp i den officiella förteckningen över 
det immateriella kulturarvet fattas av undervisnings- och kulturministeriet utifrån 
förslag från lokalsamhällen, Museiverkets beredning och utlåtanden av expert-
gruppen.  

 

Museiverket svarar för den nationella koordineringen av genomförandet av kon-
ventionen. Med nationell koordinering avses att man skapar ett kretsnätverk och 
stödjer dess verksamhet, samt kommunikation och förmedling av information 
mellan olika aktörer och parter. Koordineringen innefattar även uppföljning och 
rapportering.  

Syftet med kommunikationen är att öka kännedomen om det immateriella kultur-
arvet, uppmuntra till att värdesätta det och kommunicera om dess betydelse i 
samhället. Detta är också förknippat med att öka medvetandet om Unescos kon-
vention och dess roll för att trygga det immateriella kulturarvet. Informationsför-
medling och ökning av medvetandet är det viktigaste sättet att nå och engagera 
lokalsamhällen och medborgare för att genomföra konventionen.  

Museiverket svarar för den kommunikation som koordinationen kräver och ställer 
material och information till förfogande för intressentgrupper och medier. Till-
gängligheten av och åtkomsten till det immateriella kulturarvet stöds med multi-
medial kommunikation över många kanaler. Kommunikationen omfattar också att 
man ordnar evenemang och seminarier. Kommunikationen utvecklas under sam-
arbete och växelverkan med aktörsnätet.  

Museiverket uppföljer den nationella debatten kring tryggandet av det immateri-
ella kulturarvet och koordinerar informationsförmedlingen mellan de centrala par-
terna. Museiverket svarar för rapporteringen till undervisnings- och kulturministe-
riet om det nationella genomförandet och de internationella uppgifter som kon-
ventionen förutsätter. 



 

 
    

 

 

De bindande artiklarna i Unescos konvention om det immateriella kulturarvet in-
nefattar att det nationella immateriella kulturarvet förtecknas7. Detta innebär att 
konventionsstaterna i samarbete med lokalsamhällen, grupper och medborgaror-
ganisationer ska identifiera och definiera de olika elementen av de immateriella 
kulturarv som förekommer inom deras områden. Upprättandet av en eller flera 
nationella förteckningar ligger på avtalspartens dvs. statens ansvar. Förteckning-
arna ska uppdateras regelbundet. Konventionen överlåter på staternas nationella 
övervägande hur och i vilken form förtecknandet verkställs. Konventionsstaten kan 
besluta om förteckningarnas antal, omfattning och detaljer. 

 

De nationella förteckningarna har syftet att stödja lokalsamhällena i att trygga det 
levande immateriella kulturarvet. Förtecknandet gör det immateriella kulturarvet 
samtidigt synligt, lyfter fram det för offentlig debatt och gör det tillgängligt för 
medborgarna. Förtecknandet kan på så sätt öka medborgarnas medvetande om 
det egna kulturarvet och dess mångfald och öka såväl uppskattningen av tradit-
ioner som spontant värnande och utövande av kulturella fenomen. 
  
Med hjälp av förtecknandet kan man också öka kunskapen om sådana företeelser 
och kulturella drag som inte är allmänt kända. I sin bästa form framhäver förteck-
nandet kulturell mångfald och på så sätt ökar toleransen samt stödjer kulturellt 
hållbar utveckling.  
 
Fastställandet av och framför allt förtecknandet över det immateriella kulturarvet 
är en process för medvetet antagande till kulturarv som reflekterar våra värden 
och värdesättningar. Förtecknandet är också förknippad med identifierade risker 
och öppna frågor. I sin värsta form inskränker förtecknandet uppfattningen om 
kulturarvet, om valda element framhävs på bekostnad av kulturarvets mångfald. 
En risk med förtecknandet är även att det levande kulturarvet stelnar. Arbetet med 
förtecknandet kräver omfattande diskussioner med såväl experter i kulturarvs-
branschen som medborgarna.  

                                            
7 Förtecknandet över det immateriella kulturarvet (inventorying) ska inte förväxlas med minnesorganisat-

ionernas katalogisering (cataloguing, description). I många länder har man inom området för immateri-

ella kulturarv (till exempel folktradition, museer, scenkonst) och genom försorg av exempelvis antropolo-

ger, etnologer eller yrkesmänniskor inom minnesorganisationer upprättat olika förteckningar att användas 

av experter. De förteckningar som sammanställs under Unescos konvention ska dock kompileras i samar-

bete med lokalsamhällen.  



 

 
    

 

Processen för förtecknande, vilken engagerar lokalsamhällen och individer, är ett 
centralt redskap för att genomföra syften som framhäver deltagande i och enga-
gemang för konventionen om det immateriella kulturarvet. Den viktigaste nyttan 
med förtecknandet är processen, inte förteckningarna i sig. Man bör i synnerhet 
observera att förtecknandet över det immateriella kulturarvet är en långsiktig och 
dynamisk process. 
 
 

 
Kriterierna under vilka man väljer element till förteckningarna är centrala i proces-
sen för nationellt förtecknande. För sina nationella förteckningar följer många kon-
ventionsstater kriterierna för Unescos förteckning över immateriella kulturarv8:  
 
 

 Ett element är ett immateriellt kulturarv så som definieras i artikel 2 i kon-

ventionen.9 

 Elementet ska främja synligheten av det immateriella kulturarvet och med-

vetandet om dess betydelse samt uppmuntra till diskussioner och på så sätt 

reflektera kulturens världsomspännande mångfald. 

 Vid tryggande av ett element ska man anlita metoder som kan skydda och 

främja det immateriella kulturarvets ställning.  

 Ett element ska ställas på förslag utifrån ett så omfattande deltagande av 

lokalsamhället, gruppen eller enskilda personer som möjligt. Deltagandet 

har anmälts tidigare och det har kommit helt av egen vilja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 
9 Med "immateriellt kulturarv" avses sedvänjor, framställningar, uttryck, kunskap, färdigheter – liksom 

tillhörande redskap, föremål, artefakter och kulturella miljöer – som lokalsamhällen, grupper och i vissa 

fall enskilda personer erkänner som en del av sitt kulturarv. Detta immateriella kulturarv, som överförs 

från generation till generation, omskapas ständigt av lokalsamhällen och grupper i relation till omgiv-

ningen och i samspel med naturen och historien och ger dem en känsla av identitet och kontinuitet, och 

främjar därigenom respekten för kulturell mångfald och mänsklig kreativitet. Konventionen har fokus på 

sådant immateriellt kulturarv som är förenligt med gällande instrument om mänskliga rättigheter och med 

de krav som ställs på ömsesidig respekt mellan lokalsamhällen, grupper och enskilda personer och på 

hållbar utveckling. (Statsrådet 2013) 



 

 
    

 

Under forskningsarbetet kring beredandet utreddes också experternas synpunkter 
på kriterierna. För Finland centrala kriterier av följande slag framträdde: 

 

 Ett element är ett immateriellt kulturarv så som definieras i Unescos kon-

vention. 

 Kulturarvet identifieras av lokalsamhället och det är förknippat med män-

niskors identitet och självförstående som medlemmar i lokalsamhället. 

 Elementet är lokalsamhälleligt och engagerande.  

 Elementet förmedlas levande och föränderligt mellan generationerna.  

 Elementet är ett gemensamt, delat arv. Elementet har ett omfattande stöd 

på lokal, regional eller nationell nivå, och/eller över nationella gränser. 

 Elementet är förknippat med åtgärder för eller behov av värnande eller 

tryggande.  

 Objektet är förknippat med åtgärder för eller behov av värnande eller tryg-

gande.  

 
 

 

Förtecknandet över det immateriella kulturarvet genomförs på två nivåer. En en-
gagerande, öppen, wikibaserad förteckning erbjuder lokalsamhällen en plattform 
för att i en databas föra fram sitt eget immateriella kulturarv. Den nationella offi-
ciella förteckningen sammanställs utifrån förslag från lokalsamhällen med utnytt-
jande av wikiplattformen och nätverken för kretsarna för det immateriella kultur-
arvet. Expertgruppen preciserar nationella kriterier för förtecknande och ställer 
utifrån åtgärdsprogrammet för det nationella immateriella kulturarvet praxis för 
utvärderingar. 

Till stöd för förtecknandet implementerar Museiverket ett öppet wikibaserat 
elektroniskt verktyg med vilket lokalsamhällena kan ställa förslag och man kan pre-
sentera fenomen. Museiverket tjänstgör som moderator för och upprätthållare av 
wikiplattformen. Med wikiplattformen kan man presentera ett rikt och mångfacet-
terat kulturarv, allt från enskilda fenomen till vidsträckta helheter. Om wikiplatt-
formen kommuniceras aktivt i social medier och via andra kanaler.  

Wikiförteckningen stödjer processen för det nationella förtecknandet, men har 
också ett eget värde för identifieringen och synligheten av det immateriella kultur-
arvet. Här är principerna för lokalsamhällelig gemenskap, engagerande och alle-
mansdelegering ytterst viktiga. Wikiförteckningen tjänar också behoven för upp-
följning och rapportering samt öppenheten av och möjligheten att utnyttja inform-
ation.  



 

 
    

 

Ur wikikatalogen kan man ge förslag till katalogen över det nationella immateriella 
kulturarvet. Utgående från beredningar av Museiverket och expertgruppen för det 
immateriella kulturarvet beslutar undervis-nings- och kulturministeriet om ele-
ment som införs i den officiella nationella katalogen samt om eventuella förslag till 
Unescos internationella kataloger över det immateriella kulturarvet. När den nat-
ionella katalo-gen utarbetas kan man även utnyttja sådana branschspecifika eller 
tematiska kataloger som har tagits fram av lokalsamhällena själva eller i samar-
bete. Med den nationella katalogen kan man ge fenomen inom det immateriella 
kulturarvet synlighet, men detta innebär inte till exempel ny finansiering för ele-
menten. 

 

 Förtecknandet har fokus på de kulturarv som identifieras av lokalsam-

hällena. 

 Förtecknandet ska göras i nära samarbete med lokalsamhällena.  

 Vid förtecknandet koncentrerar man sig på sådant levande kulturarv som 

har gått från generation till generation. 

 Det nationella förtecknandet ska ses som en process på lång sikt. 

 Vid förtecknandet ska samhällets mångfald beaktas.  

 Uppmärksamheten ska koncentrera sig på förmedlande av färdigheter och 

på traditionernas föränderliga karaktär. 

 För det nationella förtecknandet ska man dra linjer för relationen mellan 

uttryck för enskilda traditioner och mer omfattande kulturella fenomen. 

 Vid förtecknandet kan man framskrida efter årliga teman och fokusområ-

den. Teman kan vara till exempel kulturarvet i lokalsamhällenas vardag 

samt hållbar utveckling.  

 

Internationella förfaranden för förtecknande fastställs i konventionen om det im-
materiella kulturarvet. De är förteckningar som uppdateras regelbundet, en för-
teckning över mänsklighetens immateriella kulturarv och en förteckning över im-
materiellt kulturarv som kräver brådskande tryggande. Konventionen omfattar 
dessutom ett register över bästa förfaranden för att trygga det immateriella kul-
turarvet. Syftet med förteckningarna och registret är att ge tryggandet av det im-
materiella kulturarvet synlighet.  

Konventionsstaterna kan föreslå element till dessa förteckningar och register. Ele-
mentet ska uppfylla Unescos kriterier för immateriellt kulturarv. Det ska också fin-
nas i den nationella förteckningen över immateriella kulturarv i den stat eller de 
stater som ger förslaget.  



 

 
    

 

Utformande av nationella förslag till de internationella katalogerna kräver långsik-
tig beredning och omfattande nationellt samarbete. I genomförandeprogrammet 
för det immateriella kulturarvet kan man dra linjer för Finlands målsättningar och 
relation till de internationella katalogerna. Museiverket svarar nationellt för all in-
formationsförmedling och koordinering som gäller det internationella förtecknan-
det.  

Museiverket bereder förslag som sammanställts av lokalsamhällen till de internat-
ionella katalogerna över det immateriella kulturarvet och presenterar förslagen 
för expertgruppen för det immateriella kulturarvet för kommentering och vidare 
för undervisnings- och kulturministeriet för godkännande eller avslag. Förslagen 
kan vara nationella eller multinationella.  

 

 Det uppmuntras att man identifierar multinationella och gränsöverskri-

dande traditioner. 

 Det nordliga områdets särdrag och naturförhållanden ska granskas när man 

bedömer element. 

 Konventionens register över bästa förfaranden ger i Finland möjligheten att 

lyfta fram kunnande i värnande om det immateriella kulturarvet. 

 

 

 

 

 

Det internationella samarbetet omfattar dels internationella nätverk och konfe-

renser med anknytning till konventionen och dels expertsamarbete och nätverks-

bildande. Genom det internationella samarbetet strävar man efter att utnyttja in-

ternationella nätverk för utbyte av kunskap, expertis och erfarenheter. Samar-

betet erbjuder möjligheter att presentera kunnande och god praxis kring det fin-

ländska immateriella kulturarvet. Det centrala är att såväl i närområdena som glo-

balt agera inom samarbetsnätverk. Finlands målsättningar för det internationella 

samarbetet definieras noggrannare i genomförandeprogrammet för det immate-

riella kulturarvet. 

 

Undervisnings- och kulturministeriet samt Museiverket följer det internationella 

genomförandet av konventionen. Ministeriet och Museiverket svarar för bered-

nings- och genomförandearbetet med anknytning till internationellt samarbete 

samt för kommunikationen nationellt. För Finlands vidkommande tjänstgör Mu-

seiverket som expert i frågor kring det internationella genomförandet av konvent-

ionen.  



 

 
    

 

 

Vid sidan av Unescos konvention om det immateriella kulturarvet berörs genom-
förandet av många andra internationella konventioner om kulturarv. Bland Une-
sco:s konventioner, har särskilt konventionen om skydd för världens kultur- och 
naturarv10 (s.k. världsarvskonventionen från 1972)11 samt konventionen om skydd 
för och främjande av mångfalden av kulturyttringar12 (s.k. mångfaldskonventionen 
från 200513) många kontaktpunkter med det immateriella kulturarvet. Med Une-
scos världsminnesprogram14 värnar man om arkiv- och bibliotekstraditionen. Där-
till står Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde15 (s.k. Fa-
rokonventionen från 200516) principiellt nära konventionen om det immateriella 
kulturarvet.  

                                            
10Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv http://www.nba.fi/sv/om_oss/internation-

ell_verksamhet/internationella_avtal/faros-kulturarvskonvention  
11 trädde i kraft 1987 i Finland 
12 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/une-

sco/sopimukset/Liitteet/diversitet_SV.pdf  
13 trädde i kraft 2005 i Finland 
14 Memory of the World http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-pro-

ject-activities/memory-of-the-world/homepage/ 
15 http://www.nba.fi/sv/om_oss/internationell_verksamhet/internationella_avtal/faros-kulturarvskonven-

tion  
16 ratificeringen bereds som bäst i Finland 

http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kansainvalisia_sopimuksia/maailmanperintosopimus
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kansainvalisia_sopimuksia/maailmanperintosopimus
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/%20sopimukset/Liitteet/diversiteetti_FI.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/%20sopimukset/Liitteet/diversiteetti_FI.pdf
http://faronsopimus.org/
http://faronsopimus.org/


 

 
    

 

 
 

I konventionen om det immateriella kulturarvet används för tryggande ordet 
”safeguarding”, och inte ”protection”, ”preservation” eller ”conservation”, vilket 
förekommer i andra internationella konventioner om kulturarvet. ”Safeguarding” 
är ett dynamiskt och framsynt begrepp. I den svenska översättningen används or-
det "tryggande", som är mindre stelt än "skyddande", vilket ofta också används för 
safeguarding. Skyddande kan också förtvina det immateriella kulturarvet, om man 
föreställer sig att det finns ett slags ”korrekt” traditionsform som man borde hållas 
sig till. Konventionen framhäver således traditioners föränderliga karaktär, som le-
ver i tiden. Traditioner är någonting som "omskapas ständigt av lokalsamhällen 
och grupper i samspel med omgivningen och naturen och i förhållande till histo-
rien". Vid sidan av skyddande kan man använda begreppen värnande och tryg-
gande. I konventionen avses med tryggande att man upprätthåller traditionell kun-
skap med metoder för utövande och överföring.  

Kärnan av tryggande och upprätthållande av det immateriella kulturarvet utgörs 
av dem som bär traditionen. Samhället stöder lokalsamhällen, föreningar och trad-
itionskunniga på olika sätt. I Finland finns det även omfattande och etablerad in-
frastruktur för till exempel utbildningens, forskningens, minnesorganisationernas 
och kulturinstitutionernas vidkommande och detta stödjer bevarandet och över-
förandet av det immateriella kulturarvet.  

Viktiga, framträdande metoder för tryggande av och värnande om det immateri-
ella kulturarvet är fostran och utbildning, forskning samt bevarande och dokumen-
tering. Också inom fältet för det finländska immateriella kulturarvet identifierades 
under beredandets förlopp dessa metoder som viktiga för genomförandet av kon-
ventionen. Slutsatsen är att man vid det nationella genomförandet av konvent-
ionen ska sträva efter att genom till exempel informationsförmedling och pro-
gramarbete påverka olika branschers strategier och åtgärdsprogram så att de vik-
tigaste synpunkterna för tryggandet av det immateriella kulturarvet beaktas. 

Redan i Finlands grundlag sägs det att var och en bär ansvar för kulturarvet (§20). 
Lagen uttrycker dessutom att det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga 
och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grun-
der och att samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper har rätt att 
bevara och utveckla sitt språk och sin kultur (§17). Finland har ingen speciallag-
stiftning om tryggandet av det immateriella kulturarvet. När Finland anslöt sig till 
konventionen ansåg man att den nuvarande lagstiftningen om kulturarvet samt 



 

 
    

 

om språk, undervisning och miljön och minoriteters rättigheter ger möjlighet att 
trygga det immateriella kulturarvet i Finland.  

 

 

 

I familjer eller lokalsamhällen överförs en stor del av det immateriella kulturarvet 
via dialoger och under växelverkan från generation till generation och över gene-
rationsgränserna. Fostran kring kulturarvet sker huvudsakligen inom kretsar för in-
formell inlärning. En förutsättning för överföringen är att lokalsamhället har till-
räckligt kunnande för utövande av immateriellt kulturarv samt vilja att överlåta sitt 
kunnande och på så sätt trygga existensen och kontinuiteten av levande tradit-
ioner. Lokalsamhällena borde erbjudas ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd för 
utövande och förmedlande av traditioner.  

Den formella utbildningen kan på olika sätt stödja levande kulturarv och dess över-
förande. Ett perspektiv ur konventionen på fostran och utbildning innebär att te-
man kring det immateriella kulturarvet framhävs och att utbildningen tryggas inom 
områden kring kulturarvet. Detta innebär också att mångfald och flerspråkighet 
beaktas. Det centrala är att lokalsamhällena som bär kulturarvet tas med i utveck-
landet av utbildningen.  

Det finländska utbildningssystemet stödjer värnande om och förmedling av det 
immateriella kulturarvet. Utbildningssystemet från tidig fostran till högskolor är 
komplett och öppet för alla. Ur perspektivet för genomförande av konventionen 
är det viktigt att fostran kring kulturarvet beaktas som en del såväl nationella som 
lokala läroplaner. Den finländska grundutbildningen spelar en viktig roll som lärare 
i och traditionsförmedlare av många färdighets- och konstämnen. Läroanstalterna 
erbjuder möjligheter för upprätthållande av färdigheter kring det immateriella kul-
turarvet. Dessutom har yrkesutbildningen betydelse på lång sikt för överförande 
av färdigheter och upprätthållande av yrkesidentiteten.  

Utanför utbildningssystemet verkar ett omfattande och välorganiserat fält. Konst-
fostran, konstgrundutbildning och fältet av fritt bildningsarbete, dvs. folkinstitut, 
medborgarinstitut, studiecentraler och sommaruniversitet utför mycket arbete 
med anknytning till det immateriella kulturarvet inom exempelvis musik, dans, te-
ater- och cirkuskonst, ordkonst, hantverk och bildkonst. Otaliga centralorganisat-
ioner och tusentals kultur- och intresseföreningar i Finland är viktiga aktörer för 
överföring av levande kulturarv. Vid sidan av den ordnade verksamheten lever kul-
turarvet överallt i till exempel intressegrupper eller webbsamfund.  

 

 

 



 

 
    

 

 

 Perspektivet för det immateriella kulturarvet bör stärkas inom uppfost-

rings- och utbildningssektorn genom att beakta kulturarvet i läroplaner och 

utbildningslinjedragningar. Lärarna ska ges mer aktionsberedskap. Kultur-

arvslokalsamhällenas roll vid utvecklande av utbildning och fostran borde 

stärkas.  

 Lokalsamhällenas förutsättningar att upprätthålla kulturarvet och föra det 

vidare borde stödjas på olika sätt. Man borde särskilt fästa uppmärksamhet 

vid värnandet om färdigheter och kunnande. 

 Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid att stödja språk- och kulturmi-

noriteter samt existenshotade traditioner.  

 Det immateriella kulturarvets roll i främjande av dialogen mellan kulturerna 

bör stärkas.  

 Ömsesidigt nätverksbildande mellan aktörerna inom utbildning och fostran 

kring det immateriella kulturarvet bör stödjas.  

 

 

 

 
Kunskapen som produceras genom forskning i immateriellt kulturarv är viktig för 
bevarandet av och förståelsen om traditioner. Det behövs dessutom forsknings-
data om hur mekanismerna kring det immateriella kulturarvet fungerar och hur de 
och det egentliga värnandet påverkar immateriellt arv och människorna som lever 
inom dess inflytelsekrets. Forskningen borde också ge data som underlättar an-
svarsfulla applikationer av kulturarvet, dvs. i praktisk verksamhet i olika samhälle-
liga sammanhang. Forskningen kan stödja skapande av skyddsprogram för ex-
istenshotade former av det immateriella kulturarvet. För att dokumentering och 
forskning ska anses vara skyddsåtgärder ska forskningen ske i samarbete med lo-
kalsamhället ifråga. Den ska också vara riktad på överförande och kontinuerligt 
bruk av det immateriella kulturarvet.  

Forskningsverksamheten ingår särskilt i uppgifterna för universitet och högskolor. 
Forskning i och bevarande av det immateriella kulturarvet görs allt mer som nät-
verkssamarbete. Vetenskapliga sällskap främjar forskning inom sina egna 
branscher och publicerar resultaten via bland annat sina vetenskapliga tidskrifter 
och seminarier. Forskning kring det immateriella kulturarvet bedrivs även inom 
olika slags minnesorganisationer och branschövergripande medborgarorganisat-
ioner förutom vid universitet och högskolor.  



 

 
    

 

För många läroämnens vidkommande spelar universiteten en viktig roll inom aka-
demisk undervisning och forskning i det immateriella kulturarvet. Speciellt forsk-
ning inom folkvetenskaper, etnologi, folkloristik, antropologi, museologi, kulturpo-
litik, kulturforskning och forskning i traditioner samt läroämnena i olika konstgre-
nar har anknytning till detta. Förutom läroämnena inom kulturforskningen är även 
språkforskningen central inom kontexten för det immateriella kulturarvet. Vid si-
dan av vårt lands officiella språk forskas det på universitetsnivå även i det samiska 
språket och den samiska kulturen, det romska språket och den romska kulturen 
samt i teckenspråk.  

 

 Det ömsesidiga nätverket för det immateriella kulturarvets aktörer bör 
stödjas och de bör uppmuntras att bedriva även kritisk forskning i ämnes-
området.  

 Tillgängligheten på och möjligheten att utnyttja forskningsdata bör förbätt-
ras. Lokalsamhällen med traditioner bör beaktas som kunskapsproducen-
ter, samarbetspartner och informationen om dem återföras till lokalsam-
hällena. Nätverksplattformer bör utnyttjas i arbetet.  

 Den samhälleliga växelverkan och synligheten av forskningen kring det im-
materiella kulturarvet bör ökas.  

 Ställningen vid universiteten för humanistiska grenar med anknytning till 
det immateriella kulturarvet bör tryggas.  

 Forskningsverksamheten inom organisationer som styrs av staten bör sty-
ras mot det immateriella kulturarvet.  

 
 

 

 

Minnesorganisationerna har en central uppgift i tryggandet av det immateriella 
kulturarvet genom att bevara och dokumentera levande traditioner samt förmedla 
dem till allmänheten. Finland har ett heltäckande biblioteks-, arkiv- och museiverk. 
Parallellt med dessa ansvarar nationella institutioner med specialuppgifter, till ex-
empel Museiverket/Nationalmuseet, Nationalarkivet, Nationalbiblioteket, Cen-
tralen för inhemska språk, Nationella audiovisuella institutionen, Finska litteratur-
sällskapet, Svenska litteratursällskapet i Finland och Rundradion, för bevarandet 
av det immateriella kulturarvet för kommande generationer. Även aktörerna i den 
tredje sektorn och privatpersoner har en egen roll vid bevarande av det immateri-
ella kulturarvet och under konventionen borde de stödjas kraftigare.  

Vid bevarande och dokumentering av det immateriella kulturarvet är det viktigt 
att också beakta att tillgängligheten till och bevarandet av information säkras i 
elektroniska miljöer. Allt material bör dessutom ställas till förfogande såväl lokalt 



 

 
    

 

som över datanät. Principerna för öppen information passar konventionens anda 
väl och bör tillämpas vid förmedling av information.  

Tillämpning av ny teknologi och moderna dokumenteringsmetoder erbjuder min-
nesorganisationer nya slags möjligheter och metoder för bevarande och doku-
mentering av immateriellt kulturarv. De nya metoderna erbjuder lokalsamhällen 
verktyg för deltagande. 

Ur perspektivet för det immateriella kulturarvet är den största utmaningen att 
ställa lokalsamhällena materialet tillgängligt för utnyttjande. Traditioner i sig sak-
nar ägare men exploatering av traditioner är förknippad med upphovsrättsliga frå-
gor. Gemensamma system och normer för minnesorganisationerna kan stödja lo-
kalisering, tillgänglighet och långtidsbevarande av material.  

 

 

 Minnesorganisationerna borde sträva efter en aktiv verksamhet som utgår 
från lokalsamhällena. 

 Den inbördes arbetsfördelningen mellan minnesorganisationerna bör pre-
ciseras och specificeras för det immateriella kulturarvets vidkommande.  

 Minnesorganisationernas arbete för bevarande och dokumentering bör ut-
över det materiella även riktas mot det immateriella kulturarvet. Vid sidan 
av elementen bör man även observera att den information och de färdig-
heter som är nödvändiga för tryggandet av det immateriella kulturarvet 
kontinuerligt förnyas och överförs.  

 Man ska sträva efter att bevarandet av materialet hos den tredje sektorn 
tryggas. 

 Via minnesorganisationernas gemensamma projekt för bevarande och do-
kumentering kan man stärka perspektivet för tryggande av det immateriella 
kulturar 

 

 



 

 
    

 

 

 

Genomförandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kultur-
arvet inleds med åtgärderna nedan:  

 

 Museiverket bereder ett åtgärdsprogram för det immateriella kulturarvet 

i samarbete med expertgruppen för det immateriella kulturarvet (2015).  

 Museiverket bereder, öppnar och ställer en engagerande wikiplattform 

för det immateriella kulturarvet till förfogande för kretsarna och lokal-

samhällena (2015-2016/kontinuerligt)  

 Museiverket inleder arbetet hos kretsarna för det immateriella kulturar-

vet och som koordinerar arbetet (2015-2016/kontinuerligt). 

 Museiverket bereder och inleder upprättandet av en nationell förteck-

ning över det immateriella kulturarvet tillsammans expertgruppen för det 

immateriella kulturarvet och under nära växelverkan med fältet för det 

immateriella kulturarvet (2015-2017) samt upprätthåller och uppdaterar 

förteckningen (kontinuerligt). 

 Museiverket kommunicerar om konventionen och värnandet om det im-

materiella kulturarvet genom att ordna evenemang och seminarier till-

sammans med samarbetspartnerna samt aktivt delta i den nationella de-

batten (kontinuerligt). 



 

 
    

 

 



 

 
    

 


