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Remissvar gällande Hantverkslaboratoriets verksamhet och framtid 

Sammanfattning 

Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) anser att Hantverkslaboratoriet (HL) är en 

viktig och angelägen verksamhet som bör drivas vidare. Verksamheten bör ordnas in 

i en tydlig form med struktur, styrning och titulatur. Göteborgs Universitet bör vara 

uppdragsgivare och ekonomisk garant. Viktiga samarbetspartners som Svenska 

kyrkan och Riksantikvarieämbetet bör skriva samarbetsavtal med HL samt ges reellt 

inflytande via avtal över de medel de tillför verksamheten. HL:s kommunikation bör 

prioriteras så att ett tydligare arbetssätt och en mer fokuserad verksamhet avspeglas i 

denna. Tydliga modeller för olika samarbetsformer bör utvecklas. 

 

Bakgrund 

NFH erbjöds plats i HL:s styrgrupp efter beslut fattat 2011-09-20. Bakgrunden till 

erbjudandet om plats i styrgruppen var en önskan om samarbete mellan hemslöjds-

konsulenterna, ledarskapsutbildningen i slöjd och kulturhantverk, NFH och HL kring 

begrepp som praktisk kunskap, traderad eller handlingsburen kunskap samt arbetet 

med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. NFH och HL hade redan 

2008 i samverkan organiserat och genomfört en nordisk konferens om handlings-

buren kunskap. I maj 2011 togs ett underlag för samtal angående samverkan mellan 

HL och NFH fram. I underlaget lyfts gemensamma nämnare som arbetet med att 



 

säkra, bevara och vidareföra kunskaper i svaga och hotade slöjd och hantverksteknik-

er. Utvecklandet av metoder för att dokumentera kunskaper i olika hantverk inom 

slöjden och kulturmiljövården är också ett angeläget område. 

 

Tre frågor 

Hur uppfattar NFH verksamheten som sådan? 

NFH uppfattar HL som en viktig och angelägen verksamhet som förenar handlings-

buren kunskap och akademi. HL utvecklar arbetsmetoder inom det fältet vilket 

kommer hela hantverkssfären till godo. Inom NFH:s arbete med Unesconoden för 

traditionell hantverkskunskap inom arbetet med det immateriella kulturarvet står 

dokumentations- och vidareförandefrågor i centrum vilket gör HL till en mycket 

viktig samarbetspart. HL är även ett gott exempel på interdisciplinärt samarbete 

vilket är väldigt givande och berikande i dessa frågor. 

HL befinner sig i en startfas och är inte tydligt organiserade och styrda vilket 

även leder till att kommunikationen kring verksamheten lätt blir otydlig. Med ett 

tydligare fokus och en långsiktig plan som kan visa på hur man över tid kan utveckla 

verksamheten till att omfatta fler inriktningar än vad som är lämpligt i startfasen 

skulle verksamheten förmodligen få större tryck i sina kärnfrågor. 

 

Hur ser NFH på verksamhetens styrformer? 

Göteborgs Universitet (GU) bör vara en tydlig uppdragsgivare och ekonomisk garant 

för verksamheten. GU bör även tydliggöra HL:s struktur och organisationsform så att 

det såväl internt som externt är helt klart med allt ifrån ekonomi till titulatur. Viktiga 

samarbetspartners som Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan kunde lämpligen 

skriva samarbetsavtal gällande specifika projekt/områden och därmed även styra 

över de därtill kopplade resurser man tillför verksamheten. Därutöver skulle den 

nuvarande styrgruppen kunna omformas till en referensgrupp, vilken inte sysslar med 

styr- och ekonomifrågor utan just utgör referens inom HL:s verksamhetsområde. 

 

På vilket sätt kommer NFH som intressent att medverka till verksamhetens utveckling 

på kort respektive lång sikt? 

NFH ser det som viktigt att fortsätta samarbetet och utbytet med HL kring frågor 

som rör dokumentation, vidareförande samt forskning av handlingsburen kunskap 

samt alla de frågor som ingår i arbetet med det immateriella kulturarvet. NFH har 

täta kontakter med landets samtliga regioner och län i och med nätet av hemslöjds-

konsulenter för vilka dessa frågor är av största intresse. NFH har skrivit samarbets-



 

avtal med HL senast gällande en introduktion i dokumentär filmteknik och ser den 

formen av samarbete som lämplig för oss. NFH har inte möjlighet att utanför 

specifika projekt riktade mot slöjd/hemslöjdskonsulenter bidra till HL:s finansiering. 

NFH är fortsatt intresserade av samarbete med HL och står till förfogande som 

ingående i en referensgrupp. 
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