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Enheten för kultur 
Regional utveckling 

 

Framtagandet av regional kulturplan 2024-2027: dialogmöte med 
Hemslöjden i Östergötland. 

Digitalt möte den 13 december 2022 kl 16.00–17.30. 
 
 

 
Deltagare: 

 
Region Östergötland: Rikard Åslund, kulturchef; Karin Jerneld, kulturstrateg bild och form, gestaltad livsmiljö; 
Petra Nordin, kulturstrateg kulturarv; samt Mattias Ahlén, filmutvecklare och processledare för kommande 
regional kulturplan. 
 
Hemslöjden i Östergötland: styrelsen. 
 
 

 
Bakgrund: 
 

Arbetet med Region Östergötlands kommande kulturplan för 2024-2027 påbörjades sommaren 2022. De 
regionala kulturplanerna utgör en grund för Kulturrådets beredning och bedömning inför beslut om 
verksamhetsbidrag. Kulturplanen ska i enlighet med Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet arbetas fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med länets 
professionella kulturliv och det civila samhället. Detta sker huvudsakligen genom dialogmöten som syftar till att 
inhämta behov, kunskaper och perspektiv till kulturplanen, för att på bästa sätt främja och stärka det regionala 
kulturlivet. Regionerna ansvarar för att bidragsgivning som görs enligt förordningen främjar en god tillgång för 
invånarna till ett antal utpekade konstområden och kulturverksamheter, däribland främjande av hemslöjd. 
 
Dialogmötet med styrelsen för Hemslöjden i Östergötland genomfördes digitalt den 13 december 2022. Dialogen 
syftade till att identifiera slöjdområdets i regionen utvecklingsbehov och möjligheter. Mötet inleddes med en 
presentation av kultursamverkansmodellen, inom vilken Hemslöjden i Östergötland har ett regionalt uppdrag, 
och av kommande kulturplans prioriteringar. Härefter öppnades upp för Hemslöjden i Östergötland att med 
utgångspunkt i ovan presentationer samtala om verksamhetens behov och förutsättningar, och perspektiv och 
visioner för kommande års arbete.   
 
Sammanställningen nedan från dialogmötet utgör ett arbetsmaterial till framtagande av remissversionen av den 
regionala kulturplanen; en återkoppling till de som deltog i dialogen; samt ett underlag som ska finnas tillgängligt 
på Region Östergötlands web för andra som vill ta del av materialet.  
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Huvudsakliga områden och frågor som lyftes fram: 
 
Utveckling: 

 
 Hemslöjden i Östergötland befinner sig som verksamhet i stor utsträckning i en generationsväxling, med 

såväl nya medarbetare som en omdaning av begreppet slöjd i samhället. 

 Fyra prioriterade områden har uttalats av styrelsen för Hemslöjden i Östergötland: digitalisering; 
breddad målgrupp; hållbarhet; och integration. 

 Vikten underströks av att både värna kulturarvet och traditionerna som slöjden bär på och förmedlar, och 
att se och utveckla de nya sammanhangen i samhället där slöjden kan och ska ta plats. 

 Det påmindes om betydelsen av en breddad rekrytering generellt i kultursektorn, där nya kompetenser i 
större utsträckning kommer behövas. 

 Bilden av vad som omfattas av hantverksbegreppet och vad som accepteras som hantverk är under 
omdaning (exempelvis tatueraryrket som just nu lyfts fram på Sven-Harrys konsthall). 

 Synen på utövarna är betydligt mer gränsöverskridande idag – hur bildkonstnärer, hantverkare, 
designers, performancekonstnärer och så vidare verkar över områdena, och bidrar med nya 
kompetenser och perspektiv till varandra. 

 Möjligheten av att få mötas över dessa områdesgränser betonades som viktig – att utövare och 
kompetenser får träffas och berika och lära av varandra.  

 Vikten av nya och alternativa arenor framhölls för att kunna presentera exempelvis utställningar i nya 
sammanhang (som till exempel gjorts med bibliotek). 

 Hemslöjdsbyggnadens möjligheter och begränsningar påtalades, med allt vad det innebär gällande 
byggnadsvård och resurser. Det är viktigt att hitta hyresgäster som bidrar till och förstärker den befintliga 
verksamheten, där utvecklingsmöjligheter finns. Butiken har mycket synliga skyltfönster som kan 
användas på nya sätt för att tilltala nya målgrupper. 

 Kommunikation är en central fråga i utvecklingsarbetet; det är inte självklart hur man når ut med 
verksamheten, vilket kräver både resurser och strategiska val.  
 
 

Mångfald:  
 
 Intresse finns från slöjden att i större utsträckning värna mångfald i rekryteringen av exempelvis 

kursledare. 

 Det finns en uttalad vilja att i större utsträckning nå hantverkare som är inflyttade från andra länder, och 
som representerar viktiga kunskaper och perspektiv. Handens kunskap är inte beroende av språk, som 
uttalades under mötet. 

 Generellt: vad gör vi för antaganden om nya målgrupper när vi närmar oss och vill inkludera? Hur 
involverar vi andra perspektiv än de redan rådande? 
 

 

Kompetensförsörjning – utbildning och rekrytering:  
 
 Sverige är ett av få länder som har slöjdundervisning i skolan, vilket möjliggör låga insteg i området och 

ett stort grundintresse även bland de som inte tror sig kunna mycket om hantverket – detta ger en grund 
i att alla kan, på någon nivå. Vikten av att bibehålla slöjden som område i skolundervisningen lyftes 
fram. 

 Frågan lyftes om huruvida slöjd på schemat i skolan riskerar konkurrera med exempelvis Skapande 
skola (och därigenom skapa ett synsätt att det räcker med slöjd i det ena eller andra sammanhanget). 
Hemslöjdens uppfattning är att sådan risk inte föreligger. 

 Vikten av att universiteten tar sitt ansvar för slöjdutbildningarna underströks, och att det är på den nivån 
utbildningen hålls. På kommunal nivå behöver skolorna ta ett tydligt ansvar för slöjdfrågorna. 
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 Bristen på utbildning av slöjdlärare lyftes som en kompetensförsörjningsutmaning. Brist föreligger på 
exempelvis vikarier. 

 Förhoppning om framgång med ansökan om utbildningar till MYH. 

 Regionen kan ha en sammankallande och nätverksfrämjande roll gällande samverkan mellan 
verksamheter och exempelvis LiU, och bidra till att påvisa vikten av frågan. 

 Det är tydligt att studenter på universitet (LiU) som kommer från det svenska skolsystemet har en hög 
kunskap inom formområdet, vilket kopplas till just goda grundkunskaper från slöjdområdet i skolan. 

 Önskan finns att på sikt kunna stärka upp även designområdet tydligare med en designkonsulent. 

 Betydelsen av en verksamhetsledare för Hemslöjden i Östergötland är tydligt identifierat av 
verksamheten. Stora möjligheter finns framåt med en ny organisation, men en tydlig operativ resurs för 
att leda arbetet behövs för att verksamheten ska kunna drivas hållbart och utvecklande. 
 
 

Kulturella och kreativa branscher: 
 

 Betydelsen av slöjdområdet aktualiseras av Kreativa Sverigeutredningen, liksom vikten av de mycket 
stora kunskaperna som finns inom området som just näringar. 

 Slöjden är en mycket tydlig bro mellan konstnärligt skapande och bruksföremål, vilket givit området den 
stora erfarenheten av att verka som näring. 

 Vikten och den stora betydelsen av slöjden som näringsområde tydliggörs ytterligare när fokus i 
samhället på cirkulär ekonomi och hållbara affärs- och konsumtionsmodeller blir allt större. 

 Genom politikområdet gestaltad livsmiljö kommer kunskaperna och erfarenheterna inom hantverks- och 
designområdena som näringar i större och tydligare utsträckning kunna integreras bland de 
kompetenser som anlitas i samhällsplaneringsarbetet, med ett tydligt politiskt antaget ramverk.  

 Vilja uttrycktes vidare att utveckla det befintliga slöjdnätverket med regionens mindre och småskaliga 
hantverkare. Härigenom skulle Hemslöjden kunna bli en mycket betydelsefull samlande kraft för både 
hantverket självt, och för hantverket som näringar. 
 
 

Hållbarhet: 
 

 Agenda 2030 och det regionala utvecklingsarbetet: få områden uppfyller så tydligt som slöjden de 
hållbarhetsperspektiv som lyfts fram regionalt. 

 Slöjden är en betydande kunskapsbärare gällande materialfrågor och hållbara tillverkningsprocesser, 
och även synsätt på konsumtionsval och förståelse för hållbara val.  

 Politikområdet gestaltad livsmiljö understryker vikten av hållbarhetsaspekter i den bredare 
samhällsplaneringen, där (liksom nämnts under KKB-rubriken ovan) slöjden som område besitter stora 
kunskaper och viktiga perspektiv gällande cirkulär ekonomi, hållbara tillverkningsprocesser och material, 
och synsätt på hållbar konsumtion.   

 
 

 
 

Kontakt: 
 
Karin Jerneld 
Strateg bild och form 
 
Enheten för kultur 
Regional utveckling 
 
Telefon: 010-103 76 86 
Email: karin.jerneld@regionostergotland.se 
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