
• Vem behöver stöd vid besök på muséer eller övriga kulturinstitutioner?  
Vem kunde ha glädje av verksamheten?

•  Vem når inte lokala kulturinstitutioner ut till ännu?

•  Ställ upp mål för verksamheten. Vad ger verksamheten: 
a) kunderna     b) de frivilliga     c) institutionerna där man lotsar     
d) den koordinerande sammanslutningen?

• Vilken frivilligverksamhet ordnas redan i din kommun, för att undvika överlappningar.

• Kunde man samarbeta med övriga aktörer?

• Begär önskemål om kulturinstitutioner och stödbehov av de 
kunder som du planerar inleda verksamhet med!

• Ordna idémöte och inbjud kommunens, tredje sektorns och 
kulturinstitutionernas representanter samt övriga intresserade.

• Hurdant kulturutbud har kommunen och var annanstans kunde 
man lotsa?

• Hur kunde man förbättra kulturens tillgänglighet?

Börja med att tänka över dessa frågor:

Ta reda på: 

Fundera tillsammans på:
NYTTJA LOKALA 
STYRKOR. Utöver 
muséer och övriga 
kulturinstitutioner 

kan kulturmiljöer bli 
besöksobjekt. Kultur-
stunder kan ordnas 

även vid serviceenheter 
och hem.

Hur inleda 
kulturlots-
verksamhet?

En kulturlots är en frivillig som 
man kan begära följa med som 
stöd och sällskap, dvs. som lots till 
kulturinstitutioner.  Ett besök vid en 
kulturinstitution med en frivillig, dvs. 
lotsning är en möjlighet till trevlig 
samvaro i kulturens tecken. Lotsning ger 
glädje både för lotsen och kunden, dvs. 
den lotsade. Syftet med verksamheten 
är att förbättra kulturens tillgänglighet. 
Kommuner eller aktörer inom tredje 
sektorn kan inleda kulturlotsverksamhet.

Webbplats för kulturlotsverksamhet i Finland:  
www.kansalaisareena.fi/luotsit

Blogg för kulturlotsverksamhet: 
www.kulttuuriluotsinmatkassa.blogspot.com

http://www.kansalaisareena.fi/luotsit
http://www.kulttuuriluotsinmatkassa.blogspot.com


Koordinering av kulturlotsverksamhet:

Möjligheter att ingå avtal om lotsningsuppdrag:

Hämta hemma eller träffas vid kulturinstitutionen?

Spelregler för samarbete:

REKOMMENDATION: Lotsen ges 
alltid gratis inträde till kultur-
institutioner vid lotsning. Den 

som lotsas ges gratis inträde eller 
biljett till rabattpris med en lots.

Kulturlotsverksamhetens  
webbplats har en materialbank 

med exempel på avtal.

• Vilka i din kommun har tillräcklig yrkeskunskap för att utbilda frivilliga?
• Har du själv intresse att börja stöda frivilligverksamhet?
• Hur många frivilliga och kunder vill ni nå? 
• Hur mycket arbetstid och resurser kan tilldelas koordineringen? 
• Vem kunde bli kontaktperson för de frivilliga?
• Ska verksamheten ordnas i egen regi eller ska ansvaret för koordineringen delas mellan olika aktörer? 

• Lotsningsverksamhetens koordinator tar emot samtal.
• Förmedling av lotsningsuppdrag i anslutning till förmedling av övrig frivilligverksamhet.
• Frivilliga utbildas i förmedling av förfrågningar om lotsning.
• Förmedlingen kan vara öppen under kontorstid eller enbart tider enligt överenskommelse. 
• Förfrågan om lotsning kan ställas per telefon eller e-post. I mån av möjlighet kan man även 

använda digitala appar.
• En frivillig kan avtala om ett uppdrag självständigt, men hen ska meddela koordinatorn 

uppdraget i förväg.

• Då man tagit beslut om vilka kulturinstitutioner verksamheten ska omfatta ska man gärna 
besluta om kunderna ska hämtas hemma eller inte.

• Ska den frivilliga och kunden färdas med taxi eller kollektivtrafiken?
• Kunde man samarbeta med hemtjänsten?

• Beakta kulturinstitutionernas önskemål då verksam- 
heten inleds och diskutera med kulturinstitutionerna.

• Kom överens om spelregler, en kontaktperson vid kul- 
turinstitutionen och fördelningen av ansvarsområden. 

• Ingå avtal med kulturinstitutionerna.

Koordinering av kulturlots- 
verksamhet och samarbete



Rekrytering av frivilliga:

Att nå kunder:

I kulturlotsens utbildning ingår:

• Hurdana frivilliga söker ni? Hur når man dem?
• Nyttja olika kommunikationskanaler: stadens eller organisationens egen kommunikation, 

lokaltidningar och lokalradio, bibliotekets anslagstavla.
• Arrangera öppna infomöten.

• Sänd inbjudan till medier och informera om verksamheten.
• Berätta om verksamheten för kunder och anställda tillsammans 

med frivilliga.
• Börja med att avtala om lotsning för samarbetspartnernas grupper 

och klubbar.  Så kommer frivilliga i gång med verksamheten.
• Se till att information om verksamheten och kontaktuppgifter till 

bokningen hittas enkelt med en googling.
• Tillverka broschyrer och reklamaffischer och sätt upp dem vid 

kulturinstitutioner och till exempel serviceenheter.
• Delta i olika evenemang och mässor för att berätta om 

verksamheten.
• Sök enträget och kom ihåg djungeltelegrafen!

• Principer för frivilligverksamhet
• Att bekanta sig med kulturinstitutioner: lokaler, praxis och gångrutter
• Att komma överens om spelregler: lotsningspraxis, lotsen är ingen guide 
• Intervju och den frivilligas egna önskemål
• Att underteckna avtal 
• Kulturlotsen kan bekanta sig med lotsning i sällskap av en annan lots.

Att inleda kulturlots- 
verksamhet

Om verksamheten 
riktas till en specifik 

målgrupp, t.ex. perso-
ner med begränsad 

rörelseförmåga, ordna 
gärna utbildning i hur 

man bemöter och 
stöder målgruppen. 

Kulturlotsverksam- 
hetens nationella 

logo Piski kan använ-
das utan kostnad av 
alla  som koordinerar 

kulturlotsverksamhet. 
Ett avtal  ska ingås 
med Tammersfors 

stads enhet för kultur-
fostran, TAITE. 

 
Bra tips för koordinering av frivilligverksamhet: 
Medborgararenan:  www.kansalaisareena.fi/medborgararenan 
Toimeksi.fi: www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/vapaaehtoistoiminta/

http://www.toimeksi.fi/kansalais-ja-yhdistystoimijoille/vapaaehtoistoiminta/


Information till frivilliga:

Kulturlotsverksamheten kräver ständigt stöd:

• Informera lotsarna regelbundet om aktuella frågor.
• Bjud in frivilliga till invigningar eller visningar och arrangera i mån av möjlighet besök till 

utställningar och föreställningar.

• Arrangera kamratstödsmöten för frivilliga 
• Statistikför genomförda uppdrag!
• Lyssna på frivilliga och kunder och utveckla verksamheten utifrån responsen.
• Fråga kunderna om deras erfarenheter.
• Påminn vid behov om spelreglerna.
• Arrangera vid behov tilläggsutbildning om besöksmålen och olika metoder och bemötande.

Kulturlotsverksamhet i praktiken
Hur boka en kulturlots?

Information har samlats i det här materialet som en del av 
det nationella utvecklingsprojektet för kulturlotsverksamhet 
som finansieras av UKM och Tammerfors stads enhet 
för kulturfostran TAITE (2018–2019) tillsammans med de 
kommuner som koordinerar kulturlotsverksamheten och 
frivilliga som deltar i verksamheten. Tack alla som varit med 
och bearbetat materialet!

Materialet är producerat av:

OBS! Beakta både lotsens och den lotsades integritetsskydd då du  
avtalar om uppdrag. Kontaktuppgifter lämnas inte ut till någondera 
parten.  Bara förnamnen används.

En kund/yrkesprofessionell eller anhörig 
bokar en frivillig: kunden har valt ut en 

kulturinstitution i förväg eller så hjälper 
den som förmedlar lotsningsuppdraget 

kunden välja.  Kom i det här skedet gärna 
överens om hur länge lotsningen ska 

pågå och fråga om den som ska lotsas 
behöver stöd till exempel för att röra 

sig. Kom överens om att hämta kunden 
hemma eller träffas vid besöksmålet.

Man söker en 
lämplig lots för den 
som ska lotsas och 
bestämmer mötes-

plats och uppger 
lotsens förnamn.   

Lotsen och den som  
ska lotsas träffas vid  
besöksmålet vid av- 
talad tid och besöker 
kulturinstitutionen 

tillsammans. 

Om möjligt,  
be kunden om 

respons!


