
Visionen för Finna-tjänsterna 2025:
Kulturellt och vetenskapligt material för 
samhället på ett inkluderande och smart sätt



Vår grundläggande uppgift

Finna är en mångsidig servicehelhet som tillhandahåller ett brett 
kulturellt och vetenskapligt material för alla.

• Vi tillhandahåller material på ett hållbart och lättillgängligt sätt för olika användares 
behov.

• Vi erbjuder en trygg och användardriven digital kundupplevelse.

• Vi möjliggör samarbete mellan organisationer och smidigt samutnyttjande av 
material.



Finnas servicehelhet





Visionens tyngdpunkter



Vi främjar tillgång till information och livslångt lärande

Finna erbjuder upplevelsebaserad inlärning och information 
i olika skeden av livet. Det finns ett omfattande utbud av 
kulturellt och vetenskapligt material för alla 
utbildningsstadier, arbetslivet och självstudier.

Materialets utbud utvidgas och blir mångsidigare. Det breda 
utbudet på kulturellt och vetenskapligt material är 
tillgängligt i allt större omfattning. Med hjälp av Finna kan 
användare lätt få tillgång till öppet undervisningsmaterial, 
öppna publikationer och material som förutsätter 
åtkomsthantering.

• Vi skapar lösningar för lärande och forskning.

• Utbudet av material om kultur, vetenskap och material 
för undervisning är mer tillgängligt för alla.

• Vi erbjuder sätt att kombinera informationen till nya 
helheter.



Vi erbjuder bästa möjliga användarupplevelse

Användarnas olika behov och intressen kan 
identifieras och intressant material kan erbjudas till 
dem på ett smart sätt. Användaren får på ett 
transparent och personifierat sätt mångsidigt innehåll 
från organisationer för vetenskap och kulturarv.

Informationssökning och användningen av material är 
lätt och tjänsterna som tillhandahålls via Finna 
fungerar sömlöst ihop.

• Vi erbjuder smarta sätt att hitta information.

• Vi kombinerar olika system till en sömlös 
användarupplevelse.

• Vi personifierar informationssökningen på ett 
tryggt sätt.



Tillsammans åstadkommer vi mera

Finna ingår i ett nätverk för kulturarv och vetenskap 
som består av deltagande organisationer, samfund av 
användare, utvecklare och planerare samt samarbete 
mellan dessa. Tillsammans skapar nätverket en 
tjänsteplattform där alla kan delta och inverka på 
utvecklingen av nätverket.

Finna skapar möjligheter för användare att föra dialog 
och berika tjänstens utbud. Den bakomliggande tanken 
är att kultur och vetenskap hör till alla.

• Vi stärker den gemensamma utvecklingen av 
tjänsten.

• Vi skapar möjligheter för användare att delta i 
framtagande av information.
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