
 

Beviljade projektmedel för främjande av hemslöjd 
 
Nämnden för hemslöjdsfrågor har beviljat medel till följande projekt för 2009 vid 
sammanträde den 17 december 2008. 
 
Förstudier 
 
25 000 Slöjden i lärarlyftet 

Genom att utarbeta en kursplan för fortbildning av pedagoger samt 
undersöka former för ett samarbete med universitet ska kunskap om 
hemslöjd och Slöjdcirkus pedagogik kunna ingå i fortbildnings-
programmet för lärare i det s.k.”Lärarlyftet”.  
Stockholms läns landsting 

 
50 000 Att utveckla tjänstesektorn inom hemslöjden 

Förstudien vill utveckla tjänstesektorn inom hemslöjden genom att 
producera en lättillgänglig och tydlig katalog som presenterar ett utbud av 
slöjdtjänster och de slöjdhandledare som kan utföra dessa för att ge fler 
arbetstillfällen och mötesplatser. 

 Hemslöjd Västra Götaland 
 
50 000  Ny GI-metoden 

Projektet fokuserar på företagande och vill visa på en arbetsmetod som 
kan ge hjälp till självhjälp. Detta sker genom att två regionala nätverk 
bildas som kopplas ihop till ett övergripande nätverk för att diskutera 
frågor som rör deltagarnas företagande. Kommunikationen sker via 
Internet samt genom gemensamma träffar i Visby respektive Växjö vid 
start och avslut. 
Gotlands läns hemslöjdsförening 

 
35 000 Vart tar alla studenter vägen? 

Projektet syftar till att testa nya metoder för att nå målgruppen studerande 
vid olika slöjd- och hantverksutbildningar samt nyutexaminerade 
hantverkare/slöjdare för att ge dem ett kontaktnät, som kan var till nytta 
och underlätta för dem, när de ska etablera sig som yrkesverksamma 
slöjdare. På sikt är målet att föryngra slöjdarkåren och säkerställa det 
framtida slöjdandet. 

 Hemslöjden i Kronobergs län 
 
 



 

Större projekt 
 
75 000 Kulturarv i utveckling, år 2 

Under projektet kommer Föreningen Svenska Spetsars kursplaner och 
kursmaterial att omarbetas, moderniseras och förnyas med målet att 
utveckla kulturarvet knyppling och säkerställa dess fortlevnad.  
Föreningen Svenska Spetsar 

 
46 000 Skaraborgs hemslöjdsförening 100 år, år 2 

Projektet avser att bygga upp en ny ungdomsverksamhet kring medeltida 
slöjdtekniker kopplade till upplevelse- och kulturturistbranschen. Projektet 
är en del av hemslöjdsföreningens 100-års jubileum och sker i samverkan 
med Västergötlands museum och hemslöjdkonsulenterna i Västra 
Götaland. 
Skaraborgs Hemslöjdsförening 

 
75 000 Sörmländska gåvor, år 2 

 Projektets övergripande syfte är att stärka den sörmländska slöjdnäringen 
utifrån såväl lönsamhetsmässiga som kvalitetsmässiga aspekter. Projektets 
inledning är av utbildningskaraktär och avslutas med framtagning av en 
kollektion representationsgåvor avsedda att användas av länets 
regionförbund, landsting, kommuner och länsstyrelse. 
Projektet är tvåårigt och drivs i samarbete med Regionförbundet 
Sörmland. 
Hemslöjdsföreningen Sörmland 

 
100 000 Slöjd som näring i Gävleborgs län, 2008-2009 

Ett tvåårigt projekt vars syfte är att lägga grunden för ett långsiktigt 
strukturfondsprojekt genom att samla aktörer inom hemslöjdens 
näringslivsområde. Projektet ska analysera slöjdområdets förutsättningar 
och behov samt etablera nätverk inom slöjdområdet för att arbeta fram en 
gemensam plattform för försäljning och kulturarvsförmedling. Inom 
projektets ramar ingår också kompetensutveckling genom en 
seminarieserie. Samarbete sker framför allt med TRU/Tillväxt och 
regional utveckling vid landstinget Gävleborg. 
Länskultur Gävleborg 

 
100 000 Jubel för slöjden 

Genom en jubileumsutställning och en vandringsutställning vill man öka 
intresset för hemslöjd i Västerbotten. Man vill inspirera till utveckling av 
slöjden och visa på hemslöjdens mångsidiga betydelse när det gäller 
hållbar utveckling, genus, mångkultur, barn och ungdom samt hemslöjden 
som läkande kraft. 
Västerbottens läns hemslöjdförening 



 

150 000 Hemslöjden i samtiden 
SHR vill genom en webbredaktör stärka och utveckla hemslöjdsportalen 
med målet att göra hemslöjden mer synlig och samtida. Projektets idé är 
att samla hemslöjdens aktörer och utveckla de delar under hemslöjds-
portalen som stärker hemslöjdens varumärke. Projektet syftar också till att 
utbilda en webbansvarig i varje län. 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 

  
100 000 Ungt och nytänkt 

Projektet är en satsning på unga förmågor i två delprojekt. En del består av 
att entusiasmera ungdomar att lära sig av äldre mästare och dokumentera 
denna kunskapsöverföring. En del består av produktutveckling och 
framtagning av en jubileumskollektion i samarbete med yngre 
nyetablerade slöjdare. Ledorden i båda delprojekten är natur & naturligt. 
Östergötlands läns hemslöjdsförening 
 

250 000  Ovddidan – utveckling av näringsverksamhet inom duodji 
Projektet vill pröva nya metoder för att utveckla näringen inom duodji 
bl.a. genom coaching av yngre nystartade företagare och genom 
handledning till befintliga företagare. Dessutom genomförs en idé- och 
inspirationsmässa. Sökta medel ingår som en del av en större EU-
finansiering. 
Sameslöjdstiftelsen  

 
100 000 Hemslöjd i Jönköping 100 år 

Projektet har tre delar. EcoCraft som fokuserar på hållbar utveckling, 
slöjdens möjligheter och lokalt agerande i ett globalt tänkande. Craftswerk 
2.0 som fokuserar på förhållningssätt och rörelser i samtiden. Handmade 
som består av olika aktiviteter kopplade till utställningarna EcoCraft och 
Craftwerk 2.0. Slöjdens och konsthantverkets betydelse som en växande 
framtidskultur betonas. 
Landstinget i Jönköping 

 
50 000 Rättviks Hemslöjd 100 år 

Under jubileumsåret fokuseras på slöjden i hela kommunen genom olika 
aktiviteter som inspirationsträffar och utbildningsdagar med ett 
näringsperspektiv och en sommarutställning. Projektet kommer att lyfta 
fram slöjd som ett bidrag till hållbar utveckling i samhället. 

 Dalarnas Hemslöjdsförbund 
 
 
 
 
 


