Kulturarvsbarometern 2021
Resultatsammanfattning

Kulturarvsbarometern berättar om
uppskattningen för kulturarvet
•

Kulturarvsbarometern är en
regelbunden medborgarenkät där
man utreder människors syn på
kulturarvet och kulturmiljön.

•

Barometern beskriver förändringar
i attityderna. Den ger information
som grund för beslutsfattandet
och för forskning.

•

Kulturarvsbarometern genomfördes
för första gången år 2017.

•

I den senaste barometern, som
gjordes 2021, stärktes de teman
som berör delaktighet, kulturturism
och hållbar utveckling. Ett nytt tema
som man frågade om var framtidens
kulturarv.

•

Kantar TNS genomförde
undersökningen i augusti 2021
på beställning av Museiverket,
undervisnings- och kulturministeriet
samt miljöministeriet. Totalt 2
031 personer deltog i enkäten.
Den grupp som intervjuades var
representativ för befolkningen över
18 år i Fastlandsfinland.

Foton: Museiverket

Det som människor tydligast förknippar med kulturarvet är seder, traditioner, hantverk, berättelser och språk.
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Starkt stöd för bevarandet av kulturarvet
I stort sett attityder till kulturarvet är
positiva. Den stora majoriteten
(88 %) av respondenterna anser att det
är viktigt att kulturarvet bevaras. Skillnaderna mellan åldersgrupperna har
minskat sedan 2017, men uppskattningen
är fortfarande större ju äldre åldersgrupp
man ser på. Andelen som tycker att

bevarandet av kulturarvet inte är särskilt
eller alls viktigt är ganska liten, bara åtta
procent.
44 procent anser att det bästa sättet att
satsa på kulturarvet är genom skattemedel. Statens ekonomiska stöd för skydd
och vård av kulturarvet får ett brett stöd.
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Viljan att satsa tid och
pengar på kulturarvsturism har ökat
Majoriteten bedömer att kulturarvet ökar
turismen inom landet. Klart fler än tidigare
bedömer att det ger mer inkomster till den
egna hemorten (ökning med 11 procentenheter). Klimatförändringen och coronapandemin har bidragit till att göra närliggande kulturarv och kulturmiljöer till t
rumfkort för turismen. När det gäller
populära sätt att satsa har den största
uppgången jämfört med 2017 (ökning med
10 procentenheter) setts i viljan att satsa
tid och pengar på just kulturarvsturism.
Man ser också en liten ökning i viljan att
donera pengar till vård av kulturarvet.
Samtidigt som närturismen har ökat, har
det också väckts en oro för objektens hållbarhet. Allt fler anser att kulturarvsobjekt
ska skyddas mot överdriven användning.
Majoriteten (76 %) anser att kulturarv
ökar bostadsområdets trivsamhet och
värde. Två tredjedelar av respondenterna
anser också att kulturarvet är viktigt för
områdets rykte.
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I frågan om vilka kulturarv och -miljöer som är
viktigast att bevara lyftes byggda miljöer oftast
fram (ökning med 10 procentenheter).
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Allt fler vill ha mer
kunskap om kulturarv
Kulturarv ses nästan universellt som något
intressant och gemensamt som sammanför
människor. Nästan två av tre ser kulturarvet
som en viktig del av familjens och släktens
förflutna. Fler än tidigare skulle vilja veta
mer om kulturarvet.
Dock betraktar endast 46 procent kulturarvet som en del av den egna vardagen. Att
delta och sätta tid på att värna om kulturarvet har tappat lite i popularitet. Samtidigt
anser dock fler än tidigare att omsorgen om
kulturarvet först och främst hör till sammanslutningars eller intresserades ansvar.
En dryg tredjedel vill i högre grad än i
nuläget påverka vilket kulturarv som
skyddas, och knappt en tredjedel vill i högre
grad påverka vad som avses med kulturarv
och vad det är. Drygt en femtedel är dock
av annan åsikt. Den största förändringen i
synen på deltagande gäller experternas roll:
fler än tidigare (ökning med sju procentenheter) anser att det är experternas uppgift
att definiera kulturarvet.
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En ren och mångsidig natur är för många det
viktigaste kulturarvet.
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Kulturarvet och
en hållbar framtid
Nästan två tredjedelar av människorna
anser att värnande om kulturarvet främjar
en hållbar utveckling. Knappt någon är
av motsatt åsikt gällande detta, men en
femtedel förhåller sig neutralt. En betydande andel av respondenterna (69 %)
anser att kulturarvet främjar människors
välbefinnande. Ökningen jämfört med 2017
är sju procentenheter.
På frågan om hot svarade drygt hälften att
klimatförändringen är ett hot mot bevarande av kulturarvet. Överraskande nog
har denna andel minskat sedan 2017. 38
procent anser att bevarande och vård av
kulturarvet bidrar till att bromsa klimatförändringen.
Till framtidens kulturarv hör enligt respondenternas mening exempelvis en ren och
mångsidig natur, teknologiska lösningar
gällande klimatförändringen och kommunikation samt byggda miljöer och högklassig
arkitektur, som man redan nu sätter stort
värde på.

Respondenterna anser att teknologiska lösningar
för bekämpning av klimatförändringen hör till
framtidens kulturarv.
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