
Unescos konvention om tryggandet av det 
immateriella kulturarvet



Vad är immateriella kulturarv?

Immateriella kulturarv är seder, 
traditioner och kunskaper som förs 
vidare mellan människor och 
generationer. 

Exempel på immateriella kulturarv är 
berättande, musik och dans, sociala 
sedvänjor, minnen och ritualer. 



Vad är Unesco? 
Unesco är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete 
mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och 
kommunikation/information.

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco och ger 
råd till regeringen om Unescos verksamhet och informerar om Unesco i 
Sverige.



2003-konventionen 
• Antogs 2003

• 180 statsparter 
• Styrs av en kommitté med 24 medlemsstater



Konventionens övergripande syfte:
- stödja medlemsländernas arbete för att stärka och föra vidare 

kunskaper och traditioner till kommande generationer 
- höja medvetenheten om det immateriella kulturarvets betydelse
- främja internationellt samarbete och stöd mellan länder.

Centralt är att kulturarv ska föras vidare med delaktighet och respekt. 
Det som strider mot etiska normer, mänskliga rättigheter, hållbar 
utveckling eller lagstiftning omfattas inte.



Unescos listor och register 

• Den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv 
(The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 
Humanity)

• Listan över immateriella kulturarv som har behov av omedelbart 
tryggande (The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent 
Safeguarding) 

• Registret över goda metoder (The Register of Good Safeguarding
Practices).



Sverige på listorna

2018 upptogs Sagobygden i Ljungby på Unescos register över
goda metoder för tryggande av immateriellt kulturarv.

2021 upptogs den nordiska traditionen att bygga båtar i klinkteknik 
till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella 
kulturarv

I mars 2022 nominerade Sverige Nyckelharpans nätverk till Unescos 
register över goda metoder för tryggande av immateriellt kulturarv. 



Culture of Ukrainian borscht cooking    
Inscribed in 2022 on the List of  Intangible Cultural Heritage in Need of  Urgent Safeguarding



Hur upptas ett element på Unescos listor? 

Allmänheten och organisationer 
kan skicka in förslag på 
traditioner, seder och bruk till 
Sveriges förteckning över 
levande traditioner som 
Institutet för språk och 
folkminnen ansvarar för. 
Under en särskild 
nomineringsperiod varje år är 
det även möjligt att skicka in 
nomineringar till Unescos 
internationella listor och 
register.

Levande traditioner | Institutet för språk och folkminnen 
(isof.se)

https://www.isof.se/lar-dig-mer/levande-traditioner
https://www.isof.se/lar-dig-mer/levande-traditioner


FRÅGOR? 



Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
Telefon: 08-405 10 00
www.unesco.se


