
 

Beviljade projektmedel för främjande av hemslöjd 
 
Nämnden för hemslöjdsfrågor har beviljat medel till följande projekt för 2010 vid 
sammanträde den 14 december 2009. 
 
Förstudier 
 
50 000 Kraftival 

En förstudie för att undersöka intresset att planera och bygga upp en 
turnerande Kraftival, en helhetsupplevelse i slöjd och hantverk som vänder 
sig till ungdomar och unga vuxna. 
Halländska hemslöjdsföreningen 

 
50 000 Virtuella trådar 

En förstudie för att skissa på en portal för det textila slöjdområdet, för att 
göra det synligt och tillgängligt på Internet. En portal som vänder sig till 
bland annat barn och ungdomar i skola och fritidsverksamhet.  

 Västmanlands läns hemslöjdsförbund 
 
50 000  20 mila liv 

En förstudie för att med erfarenheterna från utställningen Ecocraft på 
Jönköpings läns museum undersöka möjligheterna att bygga upp ett 
verktyg på nätet för att man som brukare/kund ska kunna hitta material, 
produkter och upplevelser inom en 20-milaradie. 
Landstinget i Jönköpings län 

 
50 000 Vävning i Sverige – då, nu och i framtiden 

En förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga upp ett större 
flerårigt projekt med inriktning på handvävning, ett gemensamt projekt för 
hemslöjdskonsulenterna inom det textila området i landet 
Jämtlands läns landsting 

 
 
 
Större projekt 
 
60 000 Sörmländska gåvor 2.0 

En fortsättning på produktutvecklingsprojektet Sörmländska gåvor nu med 
fokus på affärsutveckling och försäljningsstrategier. Under projektet 
kommer deltagarna i gruppen bland annat att utveckla en gemensam 
hemsida att användas som försäljningsinstrument. 
Hemslöjdsföreningen Sörmland 

 



 

 
50 000 Kreativ slöjd 

Ett kompetensutvecklingsprojekt för aktiva utövare inom slöjd, hantverk 
och design. Fokus ligger på entreprenörskap och företagande. Genom att 
utnyttja kompetensen vid hemslöjdkonsulenternas nya arena Pukeberg blir 
projektet en start för ett framtida nätverk. 
Kalmar läns hemslöjdsförening 

 
85 000 Ungt och nytänkt, år 2 

Ett utvecklingsprojekt för unga slöjdare och hantverkare med syfte att 
stimulera och vitalisera den östgötska slöjden. 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. Resultatet kommer att visas under sommarens 
utställning med anledning av hemslöjdsföreningens 100-årsjubileum. 
Östergötlands läns hemslöjdsförening 

 
80 000 Slöjd och byggnadsvård möter DIY 

Ett tvåårigt samarbetsprojekt med Sörmlands museum för att nå ungdomar 
och genom slöjd och hantverk öka deras förståelse och intresse för hållbar 
utveckling och resursutnyttjande. Under mottot ”gamla kunskaper i ny 
skepnad för framtiden” planeras workshops, slöjd- och 
byggnadsvårdsläger, blogg och mobil utställning. 
Hemslöjdsföreningen Sörmland 

 
50 000 Prolog – ett svenskt lajvkonvent 

Ett treårigt projekt för att anordna nationella lajvkonvent med workshops, 
föreläsningar och utvecklingsforum. Genom en satsning på hemslöjd vill 
man bredda verksamheten och öka intresset för och kunskapen i olika 
slöjdtekniker. 
Lajvverket 

  
100 000 Konst och hemslöjd i vårdmiljöer 

Ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan hemslöjdskonsulenterna och 
konstkonsulenterna för att tillsammans med yrkesutövare arbeta fram 
skissmaterial för offentliga miljöer, exempelvis inom vården. Ett projekt 
där konsten och hemslöjden möts och där deras olika erfarenheter och 
kompetenser tas till vara. 
Stockholms läns landsting 
 
 
 
 



 

 
 

Hemslöjdens spjutspets 
 
60 000 Hemslöjdsmedvetet mode 

Ett spjutspetsprojekt för att undersöka hur traditionell hemslöjd och nutida 
experimentellt mode kan mötas. Ett projekt som tar upp frågor kring 
hållbar utveckling och som vill hitta en balans mellan tradition, kultur och 
dagens snabba konsumtionskarusell. 
Elina Stålhandske 

 
65 000 Cartoon tromp l’oeil 

Ett spjutspetsprojekt om modedesign, konst och hantverk med stark 
anknytning till DIY och det personliga, handgjorda uttrycket. Projektet ska 
leda till en klädkollektion och en utställning som fokuserar på ett 
skonsamt miljötänkande. 

 Karin Viktoria Bjurström 
 
 
 
 
Utöver detta beslutade nämnden att i avvaktan på kompletteringar reservera medel till 
följande projekt: 
 
83 000 Nyfikeby 
 Web o illustrationsbyrån Foajé 
 
50 000 Väfskolans jacquard 

Hans Thomsson 


