
 

 

       NFH dnr 2019-10 
            

Budgetunderlag	2020	–	2022	
	
Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFH, förslag utan inbördes prioritering 
 
 
Totalt	ökning	med	0,8	mkr	till	anslag	4:3	ap	1	

 Kommunikatörstjänst 0,8 mkr årligen, sid 3 
 

Totalt	ökning	med	3,8	mkr	(2020),	3,9	mkr	(2021)	och	4,0	mkr	(2022)	till	anslag	
4:3	ap.2	

 Anslag för stöd till nationell utvecklare romskt hantverk, 0,8 mkr (2020), 0,9 mkr (2021) 
och 1 mkr (2022), sid 3 

 
 Genomförande av förslag Nationell agenda för tryggande av traditionell hantverkskunskap- 

ett utkast till en gemensam strategi för noden Traditionell hantverkskunskap, 2 mkr årligen 
(2020–2022), sid 4 

 
 Ökat anslag för ökad omfattning av projektbidrag, samverkan och stöd till civilsamhället 

samt stöd till professionell slöjd 1 mkr, sid 5 

 
Beräkning	2020–2022	

Nämndens budgetförslag 2020–2022 redovisas anslagsvis (belopp i tkr). Förslaget är beräknat på 
det nu aktuella kostnadsläget, pris- och löneomräkning av anslaget har skett med 2,5 % per år 
under 2020 till 2022. 
 

Anslag Utfall år -1 
2018 

Prognos år 0 
2019 

Beräknat år 1 
2020 

Beräknat år 2 
2021 

Beräknat år 3 
2022 

4:3 ap 1 Nämnden 
för hemslöjdsfrågor 2 526 tkr 2 588 tkr 3 453 tkr 3 539 tkr 3 627 tkr 

4:3 ap 2 Främjande 
av hemslöjd 9 023 tkr 9 063 tkr 13 089 tkr 13 417 tkr 13 855 tkr 

 
Summa totalt 

11 549 tkr 11 651 tkr 16 542 tkr 16 956 tkr 17 482 tkr 
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Inledning		
 

Förutsättningar	och	villkor	inom	slöjdsektorn	
"främja	allas	möjlighet	till	kulturupplevelser"		
	
Slöjd som kulturform är mycket tillgänglig	och	inte	socialt	strukturerad då skillnaderna mellan 
procentuell andel slöjdande och slöjdintresserade personer som är hög eller lågutbildade, personer 
som har hög eller låg socialgruppstillhörighet, personer som är boende på landsbygd eller i stad är 
mycket liten. En skillnad finns, den mellan män och kvinnor, där kvinnorna är mer aktiva. 
 
Hälften av innevånarna i Sverige, 16 - 85 år, slöjdar minst en gång per år och 25% slöjdar mellan en 
gång i månaden till flera gånger per vecka. Det innebär att slöjd, handarbete, hantverk är det näst	
mest	frekventa	egna	kulturutövandet efter ”fotograferat/ filmat” enligt SOM-institutets statistik. 
 
Att hemslöjd och slöjd har en stor publik bekräftas av 2017 års SOM undersökning som visar att 
45% av befolkningen besökt en hemslöjdsmarknad eller utställning under de senaste 12 
månaderna.  
 
Slöjdområdets	institutioner kan sägas utgöras av den infrastruktur som nätverket mellan 
Nämnden för hemslöjdsfrågor, det sextiotal regionala hemslöjdskonsulenter som är spridda över 
hela landet och nätverket av ett åttiotal ideella hemslöjdsföreningar. En spridning och räckvidd 
som utgör förutsättningen för slöjdverksamhet	i	hela	landet. 
 
Slöjd är en deltagarkultur som använder, utövar och utvecklar immateriellt	kulturarv. Slöjden, 
det handgjorda görandet, hantverket, handarbetet har många uttryckssätt och epitet vilket ger 
styrka och dynamik.  
 
Nämnden för hemslöjdsfrågor arbetar med ett vidgat	begrepp och en samtida förståelse av 
begreppet, liksom med inkludering av den slöjd och de slöjdare som inte självklart upplever sig 
som en del av slöjdsfären.  
	
Samisk	slöjd och romskt	hantverk stöttas aktivt och är inkluderad i NFHs bidragsgivning. Ett 
aktivt arbete med att vidga och utveckla området har lett till nya grupper av sökande till utlysta 
medel.  
 
Inom slöjd och hantverkssfären finns mycket goda förutsättningar att utveckla arbetet med det 
immateriella kulturarvet, hitintills har samarbetet inom noden Traditionell hantverkskunskap lett 
till nodmöten, förteckningar och ett utkast till en gemensam strategi för arbetet. Strategin finns som 
ett utkast, Nationell	agenda	för	tryggande	av	traditionell	hantverkskunskap, vilket skall 
bearbetas vidare under våren 2019. 
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Prioriteringar	
 

Nationell	överblick	och	kommunikation	
Prioriterat	behov	2020–2022	
	

 Kommunikatörstjänst 800 tkr årligen 

Nämnden	för	hemslöjdsfrågor	har	till	uppgift	att	ta	initiativ	till,	planera,	samordna	och	göra	insatser	
för	att	främja	hemslöjd	
 
Samarbete och gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med andra myndigheter, regionerna och 
hemslöjdskonsulenterna är en framgångsfaktor, liksom samarbete med ideell sektor och 
professionella utövare. Myndigheten har nationell överblick över området och initierar och 
stimulera olika initiativ.  
 
Samverkansmodellen innebär ett nära samarbete med regionerna, hemslöjdskonsulenter/ 
utvecklare och huvudmän. Strategiska möten och nationell överblick av slöjdområdet efterfrågas i 
allt högre utsträckning av regionerna och leder till utökad regional slöjdverksamhet och nya 
samarbeten.  Hemslöjdskonsulenterna/ utvecklarna efterfrågar nationell överblick, fortbildning 
och mötesplatser.  
 
En professionell kommunikatör skulle dessutom kunna utveckla arbetet med att nå ut till nya 
målgrupper, till prioriterade målgrupper och hos NFH underrepresenterade grupper. 
 
Efterfrågan på den nationella överblicken ökar och kansliet har stort behov av en professionell 
kommunikatör.  I dagsläget sköts kommunikationen av kansliets personal och tar mycket tid från 
andra arbetsuppgifter. Genom en kommunikatör skulle kansliet i högre grad kunna ägna sig åt 
utvecklingsarbete. 

	
Nationella	minoriteter		
Prioriterat	behov	2020–2022	
	

 Anslag för stöd till nationell utvecklare romskt hantverk med 800 tkr år 2020 och med 100 
tkr ökning per år de följande två åren 

Sedan 1960-talet delfinansieras nationella utvecklare/ sameslöjdskonsulenter via Nämnden för 
hemslöjdsfrågor, NFH, för utveckling av såväl samiskt kulturarv som näringsverksamhet. De 
nationella utvecklarna tillsammans med sin huvudman har spelat en stor roll i synliggörandet och 
utvecklandet av den professionella samiska slöjden.  
 
Det romska hantverket var länge vanligt förekommande i svenska hushåll bl a via de 
kopparföremål och trådarbeten som tillverkades och såldes till majoritetsbefolkningen. Sedan 2016 
har NFH varit medfinansiär till projekt som syftar till revitalisering av romskt hantverk och därmed 
följande möjlighet till hantverksutövande och näringsverksamhet, med särskilt fokus på romska 
ungdomar. 
 
NFH finansierar från och med 2019-01-01 en 50% tjänst som nationell utvecklare romskt hantverk 
för att ge det påbörjade revitaliseringsarbetet långsiktighet och synlighet på samma sätt som skett 
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med den samiska slöjden. Tjänsten bör utökas till en heltidstjänst vilket kräver utökat anslag till 
myndigheten. Det äskade beloppet omfattar lön samt medel för att täcka omkostnader och en 
basverksamhet. Det begärda beloppet har räknats upp under perioden i takt med att den tänkta 
verksamheten utvecklas. 

	
Kulturarv	
Prioriterat	behov	2020–2022	
	

 Anslag för igångsättande och genomförande av insatser föreslagna i Nationell	agenda	för	
tryggande	av	traditionell	hantverkskunskap 2 mkr årligen under perioden 

	
NFH arbetar i alla sammanhang med utgångspunkten i slöjden som ett levande kulturarv under 
utveckling.  
 
Immateriellt	kulturarv		

Inom ramen för arbetet med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet och Nationell	
agenda	för	tryggande	av	traditionell	hantverkskunskap vill Nämnden för hemslöjdsfrågor 
	 

 Utveckla och sätta igång enkla former av tematiska upprop som ett sätt att inventera och 
uppmärksamma specifika hantverkstekniker och kunskaper med Programmet för odlad 
mångfald som förebild 

 Fördela sökbara arbetsstipendier som ett sätt att ge möjlighet till praktiskt utforskande 
arbete och praktiskt vidareförande av kunskap 

 Fördela sökbara projektbidrag till civilsamhället för insatser för det immateriella 
kulturarvet i form av inventeringar, förteckningar/ dokumentation och övriga aktiviteter 
som uppmärksammar och för kunskap vidare 

 
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) har organiserat arbetet med konventionen om det 
immateriella kulturarvet i fyra expertnoder, noden för traditionell hantverkskunskap leds av 
NFH i nära samarbete med Hantverkslaboratoriet i Mariestad (GU). Noden har sedan 2011 
genomfört ett antal seminarier rörande förteckningsarbete, dokumentation genom film och 
framtagande av underlag för en nationell agenda. Noden har också ansvar för att initiera 
förteckningsarbete och kvalitetssäkring av genomförda förteckningar inom nodens 
verkansområde. 
 
Utgångspunkten för arbetet med agendan är att lyfta och belysa möjliga konkreta nationella 
insatser till stöd för arbetet med vidareförande och utvecklande av slöjd och traditionella hantverk. 
Agendan har också till syfte att på lokal, nationell och internationell nivå höja medvetandet om det 
immateriella kulturarvets betydelse och säkerställa uppskattning av detsamma. Se bilaga 1. 
 
Målet med en nationell agenda är att koordinerat kunna utveckla metoder för bevarande, 
vidareförande och utveckling av det immateriella kulturarvet inom området traditionell 
hantverkskunskap. Ytterligare ett syfte med agendan är att skapa en för sektorn gemensam 
utgångspunkt och handlingsplan för arbetet med vidareförande av traditionell hantverks- och 
slöjdkunskap inom civilsamhälle, myndigheter och organisationer samt utbildning och forskning.  
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Ökat	anslag	för	ökad	omfattning	av	
projektbidrag,	samverkan	och	stöd	till	
civilsamhället	samt	stöd	till	professionell	slöjd		
	
Prioriterat	behov	2020–2022	
	

 Ökat anslag för utökning av projektbidrag, samverkan med och stöd till civilsamhälle samt 
professionell slöjd 1000 tkr 

	

Projektbidrag	
….samordna	och	göra	insatser	för	att	främja	hemslöjd	genom	att	stärka	förnyelsen	och	utvecklingen	
av	hemslöjden	ur	såväl	ett	kultur‐	som	ett	närings‐	och	hållbarhetsperspektiv	och	därmed	tillvarata	
hemslöjdens	materialkunskap,	teknikkunskap,	formspråk,	tradition	och	kvalitet….		
 
Förnyelse och utveckling, vidgning av området samt reellt mångfaldsarbete sker bäst genom att 
fördela projektbidrag till nya idéer, nya aktörer och nya grupper. Via projektbidragen ges utövare 
och organisationer möjlighet att själva utveckla och sprida tekniker och uttryck som bidrar till en 
mångfald av slöjd.  
 
Mellan 2015 och 2018 har antalet ansökningar om projektbidrag från Nämnden för 
hemslöjdsfrågor, NFH, fördubblats och summan för inkomna ansökningar har ökat med drygt 70%. 
Storleken på NFHs projektmedelsbudget har stått stilla i över tio år samtidigt som gruppen sökande 
och bredden på ansökningarna har utvecklats kraftigt. Genomsnittligt projektbidrag 2018 var 93 
tkr. En uppräkning skulle betyda oerhört mycket för att kunna möta och stötta det stora intresse 
som finns för slöjd och utveckling av området.  
 

Civilsamhället	
Samarbetet med civilsamhället är en mycket viktig del av NFHs arbete liksom samverkan med 
minoriteternas organisationer.  
 
Organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, utgör den enskilt 
största budgetposten i NFHs budget. SHR har arbetat hårt med att få sin budget i balans samt att ta 
fram en strategi för förnyelse och ökat medlemsengagemang.  
 
NFH ser en stor potential i samarbetet med SHR vad gäller kommunikation av området samt att 
möta det stora intresse som slöjd väcker. För att kunna stötta organisationens strävanden inom 
medlemsarbetet, förvaltandet av Hemslöjdens samlingar samt utökat ansvar vad gäller 
professionella slöjdares möjligheter att avlägga gesäll- och mästarbrev krävs utökade resurser. 
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Kulturella	och	kreativa	näringar	
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, ser även fortsättningsvis att arbetet med kulturella och 
kreativa näringar bäst utförs i samverkan med regioner, organisationer och andra myndigheter.  
 
NFH samverkar även med branschorganisationen Konsthantverkscentrum (KHVC) vilken är öppen 
för medlemmar inom konsthantverks- och slöjdsfären.  
 
Samverkan med regionerna och de regionala hemslöjdskonsulenterna är en del av arbetet med 
KKN.   
 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund utvecklar arbetet med gesäll- och mästarbrev, ett 
område där även Sameslöjdstiftelsen är aktiva som stöd till de professionella slöjdarna. 
 
Tillsammans med regionala hemslöjdskonsulenter/ regioner, civilsamhället och 
branschorganisationer har NFH med en ökad finansiering möjlighet att fortsätta arbetet med ökad 
professionalisering av de yrkesverksamma slöjdarna/ hantverkarna. 
 
Ett exempel på sådant arbete är NFHs satsning på den svenska ullnäringen. Svensk ullnäring och 
dess utveckling är mycket viktig för slöjdare och textilhantverkare. Näringen består uteslutande av 
små och microföretagare, kunderna tillhör samma kategori plus privatpersoner. NFH planerar 
myndighetssamarbete med start 2019 och en internationell konferens 2020 med utgångspunkt i 
småskalig inhemsk ullproduktion. Se även sidan 8. 	
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Uppdrag	som	arbetas	med	inom	ramen	för	
befintlig	budget	med	uppräkning	
 

Kultursamverkansmodellen	
Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, ingår i Samverkansrådet och deltar i det av Kulturrådet ledda 
arbetet med att granska och följa upp de regionala kulturplanerna. NFH granskar även 
projektansökningar om utvecklingsbidrag gällande slöjdområdet som inkommer till Kulturrådet.  
 
Nära samarbete med regionerna i slöjdfrågorna innebär kontakt med strategisk nivå, huvudmän för 
regionala hemslöjdskonsulenter. NFHs kansli besöker några regioner varje år samt deltar i 
Kulturrådets årliga samverkanskonferens där speedmeetings hålls mellan regionerna och 
myndigheterna. NFHs årliga konferens flyttar runt i landet och arrangeras i samarbete med den 
region vi befinner oss i. Hösten 2018 anordnade NFH ett kunskapsseminarium om slöjd, riktat till 
kulturstrategisk regional nivå samt huvudmän för hemslöjdskonsulenter/ utvecklare, seminariet 
blev mycket uppskattat och kommer att bli årligt återkommande. 
 
Samverkansavtal är tecknade med region Skåne, Västra Götalandsregionen och region Jönköpings 
län.  Arbetet med kultursamverkansmodellen är resurskrävande men mycket viktigt för slöjdens 
utveckling som offentligt finansierat kulturområde. 
	

Hållbarhet	
Intresset för att göra själv, är mycket stort. Det kan läsas som behov av att uttrycka sig, 
konsumtionströtthet, behov av att förstå produktionscykler, miljömedvetenhet eller behov att 
förankra sig i en tid eller plats. Hållbarhetsfrågorna, de ekologiska, sociala och ekonomiska 
påverkas gynnsamt av slöjdande/eget görande. Ett samhälle inriktat på användning av 
förnyelsebara resurser, återbruk, lagning och där föremål utformats för bästa hållbarhet är mindre 
sårbart.  
 
NFH tillsatte under 2018 en 50% tjänst som nationell utvecklare med inriktning hållbarhet för att 
arbeta med frågan i allmänhet och ull i synnerhet. Under 2019 intensifierar NFH arbetet med 
ullnäringen genom att anordna en branschträff för ullnäringen, initierar myndighetssamarbete 
samt påbörjar förberedelserna för en internationell ullkonferens i Sverige 2020.  
 

Barn	och	unga	
Barn och unga har under många år varit Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, mest prioriterade 
verksamhetsområde i och med att en nationell utvecklare arbetat med frågorna på heltid. I 
samband med ett personalbyte 2018 skiftar NFH fokus på nationella utvecklartjänsten men släpper 
inte barn och unga frågorna. Ett starkt fokus har de senaste åren har varit att intressera 
kulturskolorna för slöjdområdet, ett arbete som fortsätter och där vi samarbetar med regionerna. 



NATIONELL AGENDA 
FÖR TRYGGANDE AV 
TRADITIONELL  
HANTVERKSKUNSKAP

Ett utkast till en gemensam strategi för noden  
Traditionell hantverkskunskap

Februari 2019

BILAGA 1. Budgetunderlag 2020-2022
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INLEDNING – BAKGRUND

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet trädde i 
kraft 2006 och ratificerades av Sverige 2011. Institutet för språk och folkminnen 
(ISOF) leder och samordnar tillämpningen av konventionen i Sverige. 

I konventionen lyfts kunskap som traderats mellan generationer fram som

ett kulturarv vilket behöver värnas och bevaras för framtiden. Genom att 
ratificera konventionen ställer sig Sverige bakom att arbeta så att traditions-
kunskaper fortlever, att tradering tryggas och kunskaper förs vidare till kom-
mande generationer.

Materiella och immateriella kulturarv bidrar till kunskap och bildning i samhäl-
let samt till en förståelse för hur samhällen har utvecklats. Kulturarv kan också 
vara avgörande resurs i samhällsbygget genom att bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling, såväl socialt och ekonomiskt som miljömässigt.

Mål och mottagare

Varför en nationell agenda?

Utgångspunkten för arbetet med agendan är att lyfta och belysa möjliga konkre-
ta nationella insatser till stöd för arbetet med vidareförande och utvecklande av 
slöjd och traditionella hantverk. 

Målet med en nationell agenda är att koordinerat kunna utveckla metoder för 
bevarande, vidareförande och utveckling av det immateriella kulturarvet inom 
området traditionell hantverkskunskap. Ytterligare ett syfte med agendan är att 
skapa en för sektorn gemensam utgångspunkt och handlingsplan för arbetet 
med vidareförande av traditionell hantverks- och slöjdkunskap inom civilsam-
hälle, myndigheter och organisationer samt utbildning och forskning.

Agendan har också till syfte att på lokal, nationell och internationell nivå höja 
medvetandet om det immateriella kulturarvets betydelse och säkerställa upp-
skattning av detsamma. 

Myndigheter som är berörda av arbetet är främst Institutet för språk och folk-
minnen (ISOF), Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH), Hantverkslaboratoriet (HL) 
och Institutionen för kulturmiljövård Göteborgs Universitet (GU).

Mottagare av agendan är i första hand Kulturdepartementet.
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VERKSAMHET

Noden för traditionell hantverkskunskap

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) har organiserat arbetet med kon-
ventionen i fyra expertnoder, noden för traditionell hantverkskunskap leds av 
Nämnden för hemslöjdsfrågor i nära samarbete med Hantverkslaboratoriet i 
Mariestad (GU).

Noden består av myndigheter, ideella organisationer, utbildnings-, forsknings- 
och kulturarvsinstitutioner samt de i noden ingående organisationernas nät-
verk. Exempel på medlemmar i noden för traditionell hantverkskunskap är 
Hantverkslaboratoriet, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Skansen, 
Sameslöjdstiftelsen, Arbetets museum, Örebro läns museum, Sörmlands mu-
seum, Carl Malmsten LiU, Statens Maritima museer m.fl.

Noden har sedan 2011 genomfört ett antal seminarier rörande förteckningsar-
bete, dokumentation genom film och framtagande av underlag för en nationell 
agenda. Noden har också ansvar för att initiera förteckningsarbete och kvalitets-
säkring av genomförda förteckningar inom nodens verkansområde. 

Arbetet inom noden Traditionell hantverkskunskap riktas mot att dokumentera, 
tillvarata och sprida kunskap om traditionella hantverksmetoder med fokus på 
levande kulturarv, men även verka för förnyelse och skapa nya arenor för sam-
verkan såväl nationellt som internationellt. Arbetet ska involvera barn och unga, 
aktiva traditionsbärare, hantverkare, olika utbildningar samt representanter för 
olika branscher. En grundförutsättning för att driva arbetet vidare är dock att 
det skapas ekonomiska möjligheter eftersom ideella föreningar och enskilda 
utövare ofta saknar utrymme för deltagande i seminarier och möten. Det är 
viktigt för noden att ha en bred samarbetsyta där man samverkar på fler fronter 
och i olika sammanhang eftersom frågorna är komplexa och vi som samarbetar 
är en mix av olika organisationstyper med olika uppdrag.

Noden för traditionell hantverkskunskaps medlemmar samarbetade i hög ut-
sträckning redan innan Unesco konventionen ratificerades och noderna skapa-
des, vilket underlättar arbetet.

Vad är traditionell hantverkskunskap?

Traditionell hantverkskunskap är ett av de fem områden som Unescos konven-
tion om skydd av det immateriella kulturarvet omfattar. Med immateriellt kul-
turarv menas en kunskapstradition som överförs mellan generationer.
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Noden vill främst uppmärksamma själva brukandet, det vill säga det levande 
hantverket och dess vidareförande. I traditionell hantverkskunskap kan till ex-
empel följande områden ingå, hemslöjd/slöjd, skråhantverk, industriellt hant-
verk, maritimt hantverk, trädgårdshantverk, hemtekniker/vardagskunskap samt 
husbyggnads-/träbyggnadstekniker. 

Många hantverk är på väg att försvinna eftersom det finns få utbildningar till-
gängliga och de flesta lär sig hantverk på skolor och utbildningar, inte i hemmet. 
Det finns inte heller alltid lönsamhet inom hantverk, vilket leder till att utveck-
lingen stannar av och det kan bli svårt med råvaru- och materialförsörjning. Det 
är ofta lika viktigt att bevara och hålla kunskapen om materialens utvinning, 
beredning och behandling vid liv. Om dessa underliggande förutsättningar inte 
fungerar, fungerar inte heller hantverkskunskapen. Den som exempelvis inte 
vet var, när och hur näver ska skördas för olika ändamål, kommer inte heller att 
kunna slöjda med materialet. Svårigheten med denna typ av kunskap är att den 
kräver lång inlärning; det är ofta många steg i en process, där olika slags kunska-
per ingår. Det kan också vara så att vissa aktiviteter är knutna till specifika årsti-
der och platser. 
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AGENDANS FÖRSLAG TILL KONKRETA 
INSATSER OCH FINANSIERING

1. Inventering/ dokumentation (Bevara, återupptäcka och utveckla)

• Tematiska upprop -som ett sätt att inventera, öka användandet av specifika 
kunskaper/tekniker, skapa förutsättningar för forskning, informera och utbil-
da samt skapa internationella samarbeten. Civilsamhället är bärare av detta 
arbete genom nätverkande och inventering utifrån en gemensam struktur. 
Programmet för odlad mångfald, POM, har med stor framgång genomfört 
denna typ av upprop/inventeringar sedan år 2000 då man till exempel inven-
terat äldre rosor och kulturväxter. 

• Förteckningsarbete inom ramen för konventionen- som ett led i synliggöran-
de och spridning av det som kommer fram vid upprop 

Ansvarig för insatsen, Noden för traditionell hantverkskunskap/ Nämnden 
för hemslöjdsfrågor

2. Stöd till utövare 

• Validering/Certifiering- validering av kunskaper och certifiering av hantver-
kare på samma sätt som ” grönt kulturarv” är ett varumärke/ garanti för att 
växterna har vissa värden och är testade och dokumenterade, skulle utövare 
av olika traditionella hantverk eller slöjd tekniker kunna certifieras vilket 
skulle kunna innebära fördelar för den enskilde i upphandlings och mark-
nadsföringssammanhang och för studenter, gesäller och kunder som har 
intresse av kunskapen. Se även punkt 3 och 4.

Ansvarig för insatsen- Noden för traditionell hantverkskunskap/ Nämnden 
för hemslöjdsfrågor i samarbete med Stiftelsen Hantverk och Utbildning och 
Myndigheten för yrkeshögskolan

• Arbetsstipendier, Living treasure -  ett antal sökbara längre och kortare ar-
betsstipendier för att arbeta med speciella tekniker och föra dem vidare. På 
samma sätt som Konstnärsnämnden har möjlighet att fördela sökbara ar-
betsstipendier till konstnärer för utforskande arbete skulle det kunna inne-
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bära oerhört mycket för kunskapsbärare av slöjd och traditionell hantverks-
kunskap att få möjlighet till fördjupning och utveckla vidareförandet av sin 
kunskap.

Ansvarig för insatsen- Noden för traditionell hantverkskunskap/ Nämnden 
för hemslöjdsfrågor i samarbete med Stiftelsen Hantverk och Utbildning

3. Skapande av nätverk och mötesplatser

• Nätverk/Mötesplatser/Digital plattform - skapande av fysiska och virtuella 
mötesplatser för kunskapsutbyte, överföring av kunskap och e-lärande. In-
riktningen gäller framförallt produktion och delning av filminstruktioner till 
stöd för kunskapsöverföring mellan mästare och novis men också i fortbild-
ningssituationer peer-to-peer (icke-hierarkiskt nät, datornätverk av samman-
kopplade noder). 

• Filminstruktioner som kan användas i både formella och informella utbild-
ningssituationer.

Målet är en bred samverkan mellan i första hand utbildare inom traditionella 
hantverk, som har en direkt egennytta i e-lärande, samt konsulent och muse-
iorganisationer som arbetar långsiktigt med utåtriktad kulturarvspedagogik. 
De instruktioner som finns på plattformen ska vara kvalitetsgranskade, och 
svara mot tydligt formulerade lärandemål och kunskapsnivåer.). Härigenom 
kan den utövare som förvärvar reell kompetens med e-lärande erhålla for-
mella meriter genom validering

Samarbete ska sökas med nordiska intressenter.

Ansvarig för insatsen- Initialt noden för traditionell hantverkskunskap/ 
Nämnden för hemslöjdsfrågor i samarbete med Hantverkslaboratoriet i Ma-
riestad

4. Utökat stöd till civilsamhället

• Bidrag - öronmärkta sökbara projektbidrag till insatser för det immateriella 
kulturarvet i form av inventering, förteckning/ dokumentation och aktivite-
ter som uppmärksammar och för kunskap vidare. Bidrag för insatser att vi-
dareföra, använda och utveckla immateriellt kulturarv i form av traditionella 
hantverkskunskaper.
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Dessa bidragsmedel är tänkta som en komplettering till Bidrag till kulturarvs-
arbete statliga medel som Riksantikvarieämbetet fördelar till insatser med 
syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Ansvarig för insatsen- Noden för traditionell hantverkskunskap/ Nämnden 
för hemslöjdsfrågor

5. Utbildning och forskning

• Kartläggning av mästare, Mästarträffar - intervjua mästare med syfte att hitta 
metoder för hur kunskap har traderats som skulle kunna vara förebilder för 
system i framtiden

• Strukturer inom utbildning - den traditionella hantverksutbildningen mellan 
mästare och lärling existerar inom vissa fält och fyller en viktig funktion, men 
utbildningsformen har svårt att nå genomslag hos företag och aspiranter. 
De få existerande yrkesutbildningarna i traditionella hantverk är ekonomiskt 
pressade.  

De viktiga färdighetsmomenten är handledarintensiva och kostsamma, sam-
tidigt som generella krav på vetenskaplighet ökar. E-lärande kan bidra till att 
effektivisera den viktiga hantverksundervisningen. Effektiviseringen består 
i en omvänd pedagogik (flipped classroom) där elever använder e-lärande 
för självständig övning i grundläggande färdigheter med stöd av exempelvis 
filminstruktioner, i syfte att höja nivå och verkningsgrad på den handledda 
undervisningen.

E-lärande öppnar för en delningsekonomi där utbildare får större gemen-
samma utbildningsresurser med mindre egna insatser. E-lärande främjar 
också fortbildning på arbetsplatser och i kulturmiljöprojekt. Genom e-
lärande kan man öppna upp och tillgängliggöra kurser och moment för nya 
grupper, som annars är slutna i långa programutbildningar. Med utarbetade 
lärandemål kan den person som förvärvar reella kunskaper få dessa valide-
rade enligt Yrkeshögskolemyndighetens rutin kring det svenska ramverket för 
kvalifikationer (SeQF).

Yrkesidentitet- tydligare yrkesidentiteter för att locka till utbildningar.

6. Hantverksinnovation

• Gamla kunskaper kan användas i nya sammanhang och med nya syften
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FINANSIERING

Finansiering av föreslagna insatser

Finansieringen av de i agendan föreslagna insatserna kan ske på olika sätt, via 
sökbara befintliga anslag och bidrag, inom ramen för ordinarie verksamhet och 
genom tillskapande av nya öronmärkta pengar. Till de sökbara befintliga sökba-
ra bidragen hör Riksantikvarieämbetets Bidrag till Kulturarvsarbete 16 mkr per 
år varav 8 mkr är reserverade för arbetslivsmuseer. 

Sammanställning förslag till nya bidrag

• Utveckla och sätta igång enkla former av tematiska upprop som ett sätt att 
inventera och uppmärksamma specifika hantverkstekniker och kunskaper 
med Programmet för odlad mångfald som förebild

• Fördela sökbara arbetsstipendier som ett sätt att ge möjlighet till praktiskt 
utforskande arbete och praktisk vidareförande av kunskap

• Fördela sökbara projektbidrag till civilsamhället för insatser för det immate-
riella kulturarvet i form av inventeringar, förteckningar/dokumentation och 
övriga aktiviteter som uppmärksammar och för kunskap vidare.
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