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SAMMANFATTNING

Allmän bakgrund

l inledandedet avsnittet Uppdraget utgångspunkter kortfattadges en-
skildring förhistorien till utredningsuppdragetav och sammanfattandeen
redogörelse för direktiven och utredningsarbetets uppläggning.

Som allmän bakgrund till den fortsattaen analysen hemslöjdsstödet ochav
nämndens för hemslöjdsfrägor NFH arbete i kapitel 2presenteras en
översiktlig redogörelse för hemslöjden Sverige.i Begreppet hemslöjd är

närmaresvårt att precisera används här i relativt vid bemärkelsemen en
innefattande såväl mjuk härd slöjd och sträckande sig frånsom rena
hobbyaktiviteter till yrkesmässig verksamhet. Antalet till-personer som
fälligt eller kontinuerligt ägnar sigmer formåt någon slöjdande ärav
därmed sannolikt mycket stort. Den delvis eller helt försörjergrupp som
sig tillverkningpå slöjdalster är dock betydligtav begränsad. Upp-mer
skattningsvis rör det sig några tiotusentalom personer.

Inga säkra uppgifter finns det ekonomiska värdet slöjdproduktionenom iav
landet. Olika källor dock avsaluslöjdensatt omsättninganger kan tilluppgå
6-700 milj. kr årligen produkter till värdeett 50-70varav milj. krav ca
säljs hemslöjdsrörelsens butiker.genom

kapitletl görs också försökett uppskatta det samladeatt samhällsstöd som
direkt eller indirekt kan sägas bidra till slöjdens fortlevnad och utveckling.
Gissningsvis bedöms detta storleksordningentilluppgå 95-100 milj. kr per

dominerandeDenar. delen utgörs bidraget till studieförbundens kurs-av
verksamhet för slöjdintresserade. Det vanligen förknippar medsom man
begreppet det statliga hemslöjdsstödet och behandlas i dennasom

är såledesrapport endast delliten samhällets totala bidrag tillen av
slöjdfrämjande verksamhet.

3I kapitel närmareges beskrivning vissaen organisationer medav
tillanknytning hemslöjden. Främst behandlas här den till Svenska Hem-

slöjdsföreningarnas Riksförbund SHR anknutna ideella hemslöjdsrörelsen.
är sedanDenna några år tillbaka inne i omfattande förändringsfasen som

bl.a. inneburit övergång till organisatorisk struktur. Parallellt meden ny



detta ocksåpagâr intensiv diskussion rörande verksamhetens mal,en
inriktning och strategi vilket ställer förbundsledningen föreningarnaoch
inför uppgift understor de närmaste aren.en

Vid sidan SHR-organisationen finns även flertal lokala hemslöjds-ettav
och slöjdarföreningar. Vid utformningen det stödet ärstatliga detav

viktigt även dessasbehov beaktasatt och de kan göra gällandeatt sig pä
likvärdiga villkor med den ideella hemslöjdsrörelsen i övrigt.

En nybildad stiftelse med viss anknytning till hemslöjden är Centrum för
Konst ö Hantverk. Bakom denna Föreningenstar Sveriges Konsthant-

KIF.verkare och Industriformgivare Under allra tid har ettsenaste
närmande skett mellan SHR och stiftelsen varvid olika former för ett mer
fast och konkret samarbete diskuterats. Detta kan möjlig-intressantage
heter till korsbefruktning mellan slöjd och konsthantverk.

Avslutningsvis redogörelse för länshemslöjdskonsulentfunktionensges en
utveckling.

Värdering NFHzs verksamhetav

Nämnden för hemslöjdsfrâgor behandlas med uppgifter, anslag,avseendepa
organisation och verksamhet i det fjärde avsnittet värde-självamedan
ringen nämnden kapitelredovisas i 5.av

värderingen den verksamhet nämnden bedrivit olikaav görs fran tvasom
utgångspunkter, innebärande jag delsatt redovisar intryck atti-mina av
tyderna till nämnden bland hemslöjdens viktigare intressentgrupper gördels

bedömning verksamheten utifrån nämndensen ochav instruktion stats-
makternas övriga riktlinjer för verksamheten.

Förhållandet till SHR och dess medlemsorganisationer varitsägas hakan
genomföran-bade intimt och positivt under följd Iar. samband meden av

det det s.k. samverkansprojektet förändradesav drastiskt tillrelationerna
sämredet äroch hos ledandemanga företrädare regionalcentral ochpa

nivå inom SHR-organisationen klart negativ. Samtidigt emellertidkan
konstateras nämnden har stödatt hos inte obetydlig inomminoriteten
rörelsen för vilken nämnden i samband med samverkans-genomförandet av
projektet klart ställning. Vidtog sidan utvecklingen avav



samverkansprojektet jag ocksapekar nämndenspa rutiner i samband med
hanteringen bidragsmedel och därmed förknippad uppföljningsverksam-av
het vaktsamt ambitionen slå hemslöjdskonsulenternasatt neutralaom roll

faktorer NFHsvilka påverkat anseende isom negativ riktning inom vissa
SHR-kretsar.

Nämndens myndigheter,kontakter med institutioner och organisationer vid
sidan hemslöjdsrörelsen har varit bade omfattande betydelsefullaochav
och samarbetet härvidlag ha fungerat friktionsfritt.synes

När det gäller länshemslöjdskonsulentemas attityder till nämnden har jag
uppfattat finns blandade åsikter,detatt klar majoritetattmen en av
konsulenterna inställninghar positiv till nämnden. Det tordeen samman-
hänga den samordnande ochmed stödjande roll för konsulentverksamheten

nämnden otvetydigt har kunnat spela. Vad anbelangarsom intressenternas
uppfattning konsulentinstitutionen sådan är mitt intryck dennaom attsom

alla tillmäts värde.parter ett stortav

l min värdering framhåller jag betydelsen bedöma nämndensattav
verksamhet inte utifrånbara omgivningens uppfattningar i sammanhanget,

ävenutan med utgångspunkt från motiven för myndighetens tillkomst, dess
instruktioner övrigaoch riktlinjer. Utifrån detta perspektiv jag attmenar
nämnden har medverkat till ambitionshöjning vad beträffar den statligaen
hemslöjdsfrämjande verksamheten, vilket också det främsta motivetvar
för myndighetens etablerande. I allt väsentligt har nämnden iagerat
enlighet med statsmakterna givna riktlinjer i direktiv, föreskrifter ochav
andra uttalanden och inom för sitt mandat. Detta gäller även fragairamen

det s.k. samverkansprojektet även nämnden iom den praktiska hante-om
ringen ärendet visat inte obetydlig rigiditet och oförmågaav lyssnaen att
till och tolka omgivningens reaktioner känslor.och Detta har minskat
effekten i insatserna, undergrävt förtroendet för nämnden inom delar av
den ideella hemslöjdsrörelsen och menligt påverkat dess anseende i andra
kretsar borde inte oreparabelt.men vara

Alternativa förmodeller statligt stöd

Som utgångspunkt för överväganden beträffande tänkbara modeller fören
stöd till hemslöjden redovisas i kapitel 6 principiell diskussion rörandeen
faktorer betydelse för stödets utformning, motiven för och syftetav som



bl.a. insyn,med stödet, statsmakternas vad styrmöjligheterambition avser
karaktäroch resultatuppföljning primärverksamhetens och grund-samt

är därutövervillkor i övrigt. Betydelsefullt sammanhanget intressent-i
värderingar.strukturens utformning, ochkompetens

alternativa modeller förl utredningens sjunde kapitel redovisas nagra
statliga stödet.fördelning, det De infalls-administration styrningoch av

begränsningvinklar antalet aktörerprövas kan sägas innebära avsom en
förodelat stödverksam-ochsamlatatt ett ett ansvargenom organ ges mer

begränsningheten än f.n., förenkling verksamheten genom en aven av
anslagsposter och klarareantalet stödformer, användningsändamål och en

för i dagensansvarsfördelning mellan aktörerna inom stort system.ramen

Även riktats det statligaden kritik i olika sammanhang motom som
berättigande kanhemslöjdsstödet visst intei avseenden harmanga man

förtjänsten En diskussionbortse från betydande ochstödet också haratt
bedömning statliga stödets syfte,liksom ställningstagande inrikt-till det

utgångspunkt i baserasning adminstration kan sin ochoch också pâta
därför knappastolika finnssynsätt och förhållanden. Detmanga nagon

utformningentydig lösning beträffande stödets kandet statliga som
tillgodose alla intressenters behov och preferenser.

övergång verksamhetenEn till total decentralisering under antingenaven
ävenlänsstyrelsernas landstingens ledning skulle den kaneller ettom ge-

regionalaökat planet och kan sägashos intressenterna detpaengagemang
nackdelarväl anknyta till slöjdens karaktär ha vadlokala sa stora avser-

möjligheterna bevaka för slöjden vitala övergripandeoch hantera ochatt
fragor framstår klart underlägsen dagensmodell.denatt som

medEn ensning huvudmannaskapet för hemslöjdskonsulenterna paradav en
skulleviss omstrukturering denna under central myndighetresurs enav

effektiviseringenligt min mening sannolikt kunna stödverksam-avge en
överenskommelserheten. Ett genomförande kräver emellertid med och

positiv uppslutning samtliga landsting.av

Alternativet istället låta SHR för fördelning och förvaltningatt svara av
hela hemslöjdsstödet jag mindre lämpligt såväldet statliga finner ur



principiella praktiska synvinklar.som Förbundet har inte idag sadanen
auktoritet och ställning bidragsfürdelningenatt kan förväntas bli hanterad
bättre än vad sker. Att begränsasom uppgiftennu till enbartatt avse
fördelningen stödet till och ledningenav den rådgivande verksamhetenav
undanröjer de principiella betänkligheterna har andra nackdelarmen som
gör jag inteatt heller finner sådanåtgärd försvarbar.en

Vissa möjligheter borde finnas iatt det praktiska arbetet ökadge en
profilering riksförbundets och nämndensav verksamhet därmedoch en

klararenagot gräns mellan organisationernas uppgifter. Jag det dockanser
inte meningsfullt att uttryckliga formuleringargenom i instruktioner,
stödbetänkanden och andra riktlinjer för arbetet göra klar ansvarsför-en
delning. Olika aspekter pa slöjden kunna beaktasmaste i stödet. En ökad
formell reglering riskerar att pa olyckligt sättett minska flexibiliteten och
snäva in verksamheten eller alternativt i praktiken visa sig heltvara
artificiella.

Förslag

Den nuvarande finansieringsprincipen, där landstingen för merpartensvarar
kostnaden för konsulentverksamheten,av innebär allaatt förändringar av

det statliga stödet berör denna funktion förutsättersom någon form av
överenskommelse med dessa. Samtidigt utgör hemslöjdskonsulenterna den
största och viktigaste i samhällets stöd.resursen Det är önskvärt att
konsulenternas verksamhet Ökat stöd, klarhet och stadga. Jag förordarges
därför -i enlighet med vad Statskontoret tidigare föreslagit i rapporten
Länshemslöjdskonsulenterna huvudmannaskap och finansieringsform-
Statskontoret 198843 att överläggningarstaten tar med landstingenupp
rörande konsulentverksamhetens inriktning och villkor i övrigt.

SHR och dess medlemsorganisationer utför för hemslöjdensett utveckling
betydelsefullt, omfattande och arbete. Samtidigt befinnerengagerat sig
rörelsen i ganska turbulenten omställnings- och nyorienteringsfas. Denna i

avseendenmanga positiva krävande förändringsprocess jag börmen anser
stödjas att detgenom nuvarande bidraget till SHR under anslaget B 5 ges

organisationsbidragettsom inom rörelsen fritt kan disponeras försom
verksamhetens utveckling.



Även hemslöjdsverksamheten är lokal och geografiskt spridd aktivi-om en
finnstet verksamhetsförutsättningar och problemgemensamma mästesom
uppmärksamhet. Det är viktigt stödsystemetatt inrymmer klartges ett

för detta. Jag förordar därför nämnden hemslöjdsfrågoratt föransvar
kvarstår centralt samordnande för det statliga hemslöjdsstödet.som organ
Nämnden bör även i fortsättningen i sin verksamhet frän helhetssynutga en

hemslöjden.pâ Inom denna bör de närings- och sysselsättningsmässigaram
aspekterna emellertid kunna betonas starkare än hittills. badeDetta
motiverar och underlättar fortsatt anknytning till industridepartemen-en

verksamhetsområdetets och administrativ koppling NUTEK. Genomtillen
den ideella hemslöjdsrörelsenatt tradition manifesteratstarkt den

kulturella slöjden kan de bådapå organisationerna blihärigenomsynen mer
komplementära vilket borde underlätta fortsattett samarbete.

Oavsett vilka modifikationer görs det finansiella stödetstatligasom av
kommer detta emellertid endast i ringaatt grad förändra övergripandeden
problembilden och den skaran aktörerstora inomoch intressenterav
hemslöjdsomradet. Förutsättningen för främ-att deett resultatgott av
jande insatserna skall kommer även i fortsättningennas arbetetattvara
sker tillvaratagandemed krafter berördaoch attav gemensamma
intressenter i verklig mening kan åstadkomma samverkan.hemslöjd ien
Detta är emellertid fråga attityder och svårligen kanen om samsyn som
tillgodoses enbart formella ändringar stödsystemet.genom av



UTGÅNGSPUNKTERl UPPDRAGET -

1.1. Bakgrund

1981 rådgivandel juli lämnade rollenNär denhemslöjdsnämnden organsom
hemslöjds-inomistället blev myndighetochvid industriverkstatens egen

förambitionsnivåuttryck för den höjda statensområdet detta ettvar
betänkandet1977 hemslöjdsutredning iinsatser årsskisserats avsom

197977.SOU Ettproduktion, sysselsättningHemslöjd kulturarbete, av-
nämndenrådgivandevid den tidigarekännetecknen verksamhetenför var

Svenskaden ideella hemslöjdsrörelsenden tillstarka kopplingen genom
SHR. för-nämndensRiksförbund såvällHemslöjdsföreningarnas som

bedrevsarbetetbundets respektive ochstyrelser fanns representeratorgan
organisatoriskasHRzs denFrån sida betraktadesi mycket samverkan.intim

Hemslöjds-både önskvärd nödvändig.förändringen ochnämndenvid som
verksamhetSINDsfrågorna framträdande roll inommindrehade spelat en

NFH, fannsnämnden hemslöjdsfrågoroch förmyndigheten,denmed nya
tillfreds-ochframförhoppningar behov skulle kunna lyftashemslöjdensatt

ställas tidigare.sätt änbättrepå ett

skulle hamed tidenAtt och myndighetsstatusnämnden ökademed resurser
profil än sinsjälvständigstarkareambitionen skapa sig ochatt en mer

räknathade medsärskilt anmärkningsvärt, fåföregångare är knappast men
8D-underNär nämndengälla förhållandet till SHR.detta också skulleatt

hårtbekymmersig i ekonomiskatalets hälft engagerade deandra som
medelsfördelareegenskapbutiker idrabbat hemslöjdsrörelsens det avvar
nämnden kundesamverkansprojektetdet s.k.och drivande kraft bakom som

skullesatsningenLänge verkadeslå räddningsarbetet. detitonen soman
kunna samförstândsmodellen,enligt traditionellagenomföras den avmen

varandra. Denkollisionskurs medolika nämnden och SHRskäl hamnade på
betydandefrånhemslöjdsmyndigheten upplevdeseftertraktadegång såen

Missnöjetstark.delar hernslöjdsrörelsen alltför myndig och tognu somav
bl.a.sägssig fempartimotion i riksdagen. l motionen attuttryck bl.a. i en

nämnden Ökandeomfattning kommitför hemslöjdsfrågor i att agera som
varigenom detÖverförmyndare hemslöjdsorganisationen,över den ideella

roll ihemslöjdsrörelsensofta har dubbla budskap hemslöjden ochgått ut om
avvecklas ochsamhället. förespråkade nämnden borde attMotionärerna att

nämnden.viadirekt till riksförbundet och intebidraget till SHR lämnas



Vidare motionärernaansåg förstärkas,stödet borde såatt att organisa-
tionen kraftfulltpå ett sätt utveckla svenskskulle slöjd. Statenskunna
administration för hemslöjdens fortsättningenräkning skulle i kunna hand-
has industriverket.av

Det bl.a. denna näringsutskottriksdagensmotion föranledde attvar som
påtala behovet utvärdering verksamheten vid nämnden förav en av

l98869NU22.hemslöjdsfrågor

1.2. Direktiven

Mot bakgrund det näringsutskottet anfört beslutade regeringen attav som
tillkalla särskild utredningsman utvärdera verksamhetenför vidatten
nämnden, bl.a. i fråga gränsdragningen nämndensmellan och Svenskaom
Hemslöjdsföreningarnas 199006Riksförbunds direktivenuppgifter. l
framhålls utredaren utvärderingen vilkenatt vid bör bedöma i utsträckning
nämnden skall fördela medel till olika verksamheter inom hemslöjden med
nuvarande detaljgranskning och medelsfördelningen delvis borde hand-om
has riksförbundet.av

l uppdraget ligger enligt direktiven

l. inventeraatt eventuella gränsdragningensvårigheter vid mellan nämn-
dens uppgifter och den ideella hemslöjdsrörelsens,

2. jämföra med förhållandena samhällssektorer,att andrainom
3. undersökaatt motsvarande förhållanden andra länder, främst dei

nordiska,
ä. ställningatt till nämndenta skall fördela de statliga tillmedlenom

olika verksamheter inom hemslöjden medelsfördelningeneller heltom
eller delvis borde handhas riksförbundet,av

S. klargöra vilket värde nämnden hemslöjdsfrågoratt för och regionalade
hemslöjdskonsulenterna tillmäts medlemmarna, andra intressenterav
inom hemslöjdsrörelsen berörda myndigheter och organisationer,samt
och

6. klargöra vilken rollatt statlig nämnd principiellt kan förha atten
utveckla och aktivera verksamheten.

Enligt direktiven bör också diskussion föras kring de olika alternativen som
skulle kunna tänkas för statligt stöd till hemslöjden vilkaoch konsekvenser
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dessa skulle föra med sig för främjandet hemslöjden enligt de riktlinjerav
statsmakterna lagt fast.som

81.21.bör enligt direktiven följande alternativatre lösningar belysas.

1. Att ha kombinationsom nu centralt och regionalten stöd därav
nämnden för hemslöjdsfragor fördelar medel till olika projekt i landet
och konsulentverksamheten bekostas staten och landstingensom av
gemensamt.

2. Att det statliga stödet till hemslöjden kanaliseras regionalt via läns-
styrelserna.

3. Att det statliga stödet gar direkt till Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund.

Utredningsarbetet bör avslutas med värdering för- och nackdelar meden av
lösningar.olika

1.3 Utredningsarbetet

Till grund för utredningsarbetet ligger skriftlig dokumentation fran
nämnden för hemslöjdsfrâgor SHRoch från samt rad utredningar,en

ochrapporter annat material från hemslöjdsintressenter.olika Utredningen
också intervjuathar för NFH, SHRrepresentanter och rad andraen

med anknytningpersoner till hemslöjdsomrâdet. Bedömningen vilketav
värde nämnden för hemslöjdsfrâgor och de regionala hemslöjdskonsulen-

tillmäts berördaterna intressenter väsentligenav har gjorts grundvalpå av
synpunkter därvid framkommit vadsom och i denna fraga kan utläsassom

tillgängligt skriftligtur material. byggerslutsatserna således inte på nagon
omfattande systematisk studie enkätundersökningeller hur intressen-av

uppfattat nämndenterna och dess verksamhet. värderingen nämndensav
görs främstarbete med de direktiv riktlinjeroch nämnden haft för sittsom

arbete referensram ochsom bedömningskriterier. De överväganden som
i övrigtgjorts när det gäller det statliga stödets nuvarande framtidaoch

utformning och inriktning bygger i huvudsak depå intryck utred-m.m.
samlatningen vid intervjuer sammanvägningoch pa den informationen av

skriftligadet källmaterialet tillhandahallit.som



bevistatFinland utredningen harStudiebesök har gjorts i Norge och och
Östersund samband med31 1991.l lSHRs riksstämma den maj junii -

Koppar-Värmlands, Västernorrlands,besök också gjorts iintervjuer har
ÖrebroÖstergötlands Södermanlandslän län.och samtbergs,

1.4 Avgränsningar

innefattarhemslöjdbegreppetbred enighettorde föreligga attDet omen
ärkunnande storttekniker och detaktiviteter,mångfald avsomen

kulturellavidareutveckla savälochsamhälleligt värde bevaraatt somav
stödSamhälletsnäringspolitiska skäl.sysselsättningsmässiga ochsociala,

svenskväsentlig förvarit betydelse attovedersägligenhar också av
ochmångfaldtill dagar i den omfattning,bevarashemslöjd kunnat vara

Jag harstöd ärfinns. Behovet fortsatt samtidigt stort.kvalitet avnusom
fortsättningsvispröva statligt stöddärför det motiveratinte funnit att om
kanaliseras ochendast hur stödet skallhemslöjdenskall till utanutga

insatsen.skall få största effektför möjligaverksamheten attstyras avman

avgränsningen attstatliga stödet har jag vidareNär det gäller det gjort den
beteck-huvudtitelnmedelbehandlar de under tolfteförsta handjag i som

hemslöjdenhemslöjden d.v.s. anslaget B 5. Främjandetillstöd avnas som
Regionalahemslöjdskonsulenterna 4. ut-till anslaget Cbidragetsamt -

vecklingsinsatser m.m.



2 ALLMÄN BAKGRUND

Föreliggande kan meduppdrag utgångspunkt i utredningsdirektiven betrak-
tas utifrån ägersamspel inomdet hemslöjden och da i synnerhetsom rum -
mellan NFHhemslöjdsfragornämnden för och Svenska Hemslöjdsföre-

SHRningarnas Riksförbund hemslöjdskonsulenternasamt -och möjlig-
heterna utifrån nuvarande organisatoriskaatt struktur åstadkomma välen
fungerande hemslöjdsfrämjande verksamhet. Detta betraktelsesätt bör
dock inledningsvis sättas in i vidareett sammanhang för belysadels att
vissa förutsättningar begränsningaroch finns när gällerdet densom
hemslöjdsfrämjande verksamheten i allmänhet och dels för att ge en
bredare bakgrund till de bedömningar görs längre fram.som

2.1 Hemslöjden samhälleti

I Sverige betraktas hemslöjden sedan länge företeelse betydandesom en av
samhällsintresse. konkretaDet uttrycket för detta är de offentliga resurser

i olika former ställs till hemslöjdens förfogande. Slöjdenssom betydelse
brukar preciseras det värde den i kulturellt, närings-representerargenom
mässigt och avseende.socialt

Till följd bl.a. hemslöjdens specifika karaktär och den historiskaav
utvecklingen inom denområdet har främjandeapparat vuxit fram kringsom
hemslöjden fått utformning inte minst från organisatoriska utgångs-en som
punkter sig badeter komplicerad och svaröverskadlig.

Den nuvarande ordningen har också diskuterats och kritiserats olikaav
intressenter inom hemslöjdsomrädet och varit föremål för utredningar i ett
flertal sammanhang.

Debatten har dock inte lett till störrenågon enighet närvarken det gäller
analysen målen, problemen lösningarna.och Oenigheten är också storav
bland aktörerna när det gäller bedömningen förhållandena i våraav
nordiska grannländer, i diskussionen ofta förs fram exempel påsom som -
beroende vederbörandespå värderingar och plattform i systemet -
eftersträvansvärda Föreller mindre lyckade modeller. översiktligen
beskrivning förhållandena i Danmark, Finland och hänvisasNorge tillav

1.bilaga



hemslöjdBegreppet2.1.1

hemslöjd.begreppetdefinierakonkretochexaktär attDet svårt mer
smâindustriell verksamhet ellerochkonsthantverkbl.a.Gränserna mot

innanförvad fallerpåSynenflytande. somkanhobbyaktiviteter vararena
olika aktörer överochmellanocksåvarierarhemslöjdssfärenutanföreller

och materia-metodernahjälpmedlen,tekniskaÄven deprodukterna,tiden.
allmänna utvecklingen imed dentaktiförändrasrimligenbörkan ochlet

samhället.

1977 hemslöjds-bl.a. i årsåterfinnsdettakringdiskussionutförligEn mer
avgränsning är emellertidpreciseradNågonbetänkande.utrednings mer

lägger jaginte annatOmsammanhang. angesdettaerforderlig iknappast
innefattande såväl mjukbetydelsebred somhemslöjduttrycketsåledes i en

yrkesmässigtillhobbyaktivitetersig frånsträckandeslöjdhard rena
samlandegenomgåendeanvänds somslöjdare enBegreppetverksamhet.

kön slöjdarten.ochslöjdarensslöjd oavsettutövareför allabeteckning av

omfattning2.1.2 Slöjdens

mäta slöjdensmöjligheterna attgällerdetnärocksåföreliggerSvårigheter
hemslöj-aktörerna inomviktigasteDebetydelse.ochomfattningsamlade

är naturligtvisverksamheten,hemslöjdsfrämjandedenbasen förochden,
slöjdandetsantal ochderasUppgifternasjälva.slöjdarnautövandede om

1977 hemslöjdsutred-osäkerhet. arsbetydandemedär behäftadekaraktär
sameslöjds-ochlänshemslöjdskonsulenternahjälpgenomförde medning av

skulle kunnasaluslöjdareantaletantyddeenkät attkonsulenterna somen
sjufinnas i deskulle45% dessaomkring13 000 ochnärmare att avvara

tillfrågadehälften deknapptgjordesUppskattningarskogslänen. avavsom
berörda läneni de0008070 000tydde attkonsulenterna på personerca -
menade dockUtredningenfritidsslöjdande.ellerhusbehovs-sysslade med

slutsatsförunderlag någonknappasthärvidlagenkätsvaren annanatt gav
göraäromfattning svåra att utanslöjdandetstotalbedömningarän att om

hushållen.enskildadeuppgiftertilltillgång om

projek-detfrånglesbygdsdelegationens rapportochI NFHs gemensamma
antalet1986 uppgiftervissafinns-SysselsättningHemslöjd omtet



slöjdare hel-på eller deltid sysselsatta medsom slöjdtillverkning ochvar
försäljning. Siffrorna, tagits fram för projektets räkning med hem-som
slöjdskonsulenternas hjälp, visade det konsulenternaatt kända slöjdar-av
antalet skulle 8 400, antalet heltidsslöjdare beräknadesvara ca uppgåvarav

Itill knappt 900 stycken. undersökningen saknades dock uppgifter från
Örebro län.och Västerbottens Enligt tydde uppskattningarrapporten pä

det totalt skulleatt kunna finnas 40 000 landeti slöjdadeca personer som
mycketsä delatt alstren försäljning.gick till Med ledning deen av av

slöjdarinventeringar gjorts i län pâpekadesantal iettsom rapporten att
antalet slöjdare totalt ökat, ävensett antalet slöjdare levereradeom som
slöjd till hemslöjdsföreningar 1960-talet.minskat sedan l avsaknad av
slöjdarinventeringar i samtliga län framhålls dock det äratt svart att ange

exakta siffrornagra gällande slöjdarnas totala antal.mer

Ett mättannat på slöjdens omfattning och i synnerhet allmänhetens
intresse för denna är de uppgifter finns kring folkbildningsorganisatio-som

kursverksamhet med inriktning slöjd. Enligt statistikmot SCBsnernas
198990deltog under drygt 200 000 i slöjdkurser olika slagpersoner av

träslöjd, metallslöjd, keramik, textilslöjd.vävning, konstsömnad, övrig
vittnarDetta betydande menett intresse för slöjd bland allmänhetenom

också minskatett deltagande i sådana kurser i jämförelse medom
197980exempelvis då dessa 330000 deltagare.samlade närmare Hur

dessa kursdeltagaremanga hänföraskan till kategorinav utövandesom
ärslöjdare svart att uttala sig om.

Ännu ärsvårare att uppskatta totala ekonomiska värdetdet den slöjd-av
handarbetsverksamhetoch avsalu ellerutförs för behov. Uppgif-egetsom

bakgrundsmaterialetiter samverkansprojektettill det s.k. total-anger
värdet avsaluslöjden till i mitten 1980-talet.600 milj. kr Deav ca av
föreningsägda butikernas slöjdalsteromsättning uppgick vidav samma

till omkringtidpunkt 70 källormilj. kr. olika sålde självaEnligt slöjdarna
till konsumentdirekt slöjdprodukter värde 300-360till milj. kr.ett av

Äterstoden, 200 milj. kr, via andra kanalerförmedlades privataca som
hemslöjdsaffäre 00h presentbodar eller vid tillfälligamer arrangemang

mässor och utställningar. emellertid läggasHärtill bör värdet densom av
inteslöjd utbjuds konsumeras ipå marknaden hemmen ellersom utan av

själv.tillverkaren Underlag tillförlitliggöra uppskattningsaknas för att en
detta sannolikt ekonomiska inte understigatorde det imen termerav

avsaluslöjdens omsättning. skulleSammanlagt detta alltsa tyda på en
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produktion hemslöjdsartiklar 2 2,5 miljarderpå i dagenspenningvärde.av -

2.1.3 Främjandeagparaten

Trots hemslöjden totalt betraktasatt liten del isett måste som en
samhället helhet, kan konstateras den hemslöjdsfrämjande verk-attsom
samheten omfattar rad aktörer.lång Utan anspråk fullständighet kanpåen
följande beskrivning tjäna illustration.som

På central statlig märksnivå naturligtvis först och främst ansvarigadet
nämnden för hemslöjdsfrågor, med dess fysiska övriga knyt-organet, och

numeraning till industriverk närings-statens och teknikutvecklingsverket,
NUTEK. numera Skolverket,Skolöverstyrelsen och hög-universitets-
skoleämbetet, arbetsmarknadsstyrelsen och den förtidigare delegationen

numera Glesbygdsmyndighetenglesbygdsfrågor är andraexempel på
centrala involverats olika sätt. verkarpå På regional nivåorgan som
landsting, länsstyrelser länsmuséeroch äveni utsträckningsamt någon
utvecklingsfonder. Här finns också hemslöjdskonsulenterna i flerasom

har nyckelrollavseenden i det hemslöjdsfrämjande Lokaltarbetet.en
förekommer kommunalt i varierande former.engagemang

Jämsides med den offentliga sektorns intressenter andraradfinns en
aktörer. SHR-organisationen har särställning ideelldominerandeen som
rörelse och med butiksverksamhet bedrivs i landet.radpå orteren som en
Till SHR är Sätergläntanockså knuten hemslöjdens utanförInsjönskola i-
Leksand utöver sin utbildningsverksamhet administrerarocksåsom egen-
SHRs länsanknutna kursverksamhet. Från SHR hemslöjds- ochfristående
slöjdarföreningar finns också, dessa för perspektivutifrån centraltettmen

undanskymd tillvaro. Deras betydelse slöjdarnaför ochslöjdenen mera
lokalt skall detta skäl emellertid inte viktigundervärderas. Enav annan
aktör är studieförbunden sin kursverksamhet mycketbetydergenomsom
för tillvaratagandet det intresse förstora finns allmänhetenhosav som

Ävenslöjdande och handarbete i olika former. harhembygdsrörelsen
anknytning till hemslöjden. inte minst lokalt hembygdsföreningargenomför

kanmanga gånger betydelse slöjdintres-även förarrangemang som vara av
serade. exempel aktör ärEtt östiftelsenpå KonstCentrum fören ny
Hantverk i viss utsträckning vänder sig yrkesutövandedirekt tillsom
slöjdare.
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2.1.4 Nuvarande stöd

Nämnden för hemslöjdsfrågor disponerar för sin verksamhet anslaget B 5.
Främjande hemslöjden under tolfte huvudtiteln. 199091av För budgetåret
uppgick anslaget B 299 368totalt till kr.

Kostnaderna för 48de länshemslöjdskonsulenterna belastar fr.o.m. budget-
198889året 4.anslaget C Regionala utvecklingsinsatser under tolftem.m.

huvudtiteln. Den statliga andelen kostnaden för länshemslöjdskonsulen-av
terna 199091budgetåret 7 #63 000 kr.var Härtill kommer landstingens
bidrag enligt villkoren för det statliga stödetsom skall tilluppgå minst

belopp. sammanlagdaDe kostnadernasamma för de statligt- och lands-
tingsfinansierade länshemslöjdskonsulenterna uppgick således till drygt
15 milj. kr. Dessutom finansieras konsulenttjänster med helt regio-
nalakommunala 7 fall.medel i

Till detta kommer frånmedel central, regional och lokalsom nivå isatsas
olika projekt bidrag till hemslöjdsföreningar,samt kursverksamhet, väv-
stugor, terapiverksamhet m.m.

Att exakt siffra för storlekenmer detange totala samhälleligaen stödav
via olika kanaler, direkt eller indirekt,som kommer slöjdandet till del är

inte möjligt utan omfattande uppgiftsinsamling. En mycketen ochgrov
överslagsmässig bedömning skulle dock kunna tyda dettapå att tilluppgår
minst storleksordningen 95-100 milj. kr årligen. Den allra överväganden
delen detta utgörs stödet tillav studieförbundens kursverksamhetav för
slöjdintresserade.

Härav utgjorde det statliga stödet budgetåret 199091 exklusivtsom
riktade sig till hemslöjden alltså till 15,8 milj. kr. Av dessa näraavsåg
9,2 milj. kr medel för konsulentverksamheten, knappt 1,5 milj. kr utgjorde
bidrag till SvenskaHemslöjdsföreningarnas Riksförbund och drygt l milj. kr
kostnader för ÖvrigNFHs administration. För verksamhet avsattvar
drygt 4 milj. kr 3 milj. kr dockvarav avsett temporärt stödett tillvar som
Svensk Slöjd AB. För NFHs uppgift initiera,att planera och göra insatser
för hemslöjdens utveckling återstod i form obundna medel 1,1 milj.av ca
kr.
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landstingensoch direkt till hemslöjds-dominerande delen statensDen av
för denkostnaderna rådgivandealltsautgörsriktade stödverksamheten av

aktivitet och än hurtill dennafördelasmedlenHurverksamheten. mer
utformade och praktiskt tillämpasäruppföljningssystemenstyrnings- och

bedömning möjligheternavidfragaväsentligdärför avframstår enensom
stödet.statligaökad effekt detfaatt av



3 ORGANISATIOFER MED HEMSLÖJDENANKNYTNING TILL

3.1 SvenskaHemslöjdsföreningarnas SHRRiksförbund

När uttrycket hemslöjdsrörelsen används är det ofta med desynonymt
hemslöjdsföreningar och den butiksverksamhet inom Svenskasom ryms
Hemslöjdsföreningarnas SHR.Riksförbund Förbundet är ideell föreningen
och har till uppgift främjaatt den svenska hemslöjden och dessutveckling.
SHR skall utgöra ett centralt för och föreningsband mellanettorgan
landets hemslöjdsföreningar. Det totala medlemsantalet är 20 000ca

Av dessa är endastpersoner. liten del yrkesslöjdare i form. Detnågonen
flertaletstora medlemmar tillhör bredare kategori hemslöjdsintresse-en

rade föreningarna kan stödjasom genom och bli delaktiga i hemslöjds-
aktiviteter olika slag. Hemslöjdsföreningarnaav finansierar sin verksamhet
via medlemsavgifter, kommunala bidrag, lotterier dyl. En viktigo. resurs
för dessa är i förekommande fall länshemslöjdskonsulenterde harsom
länshemslöjdsföreningförbund huvudman. Riksförbundets verksamhetsom
finansieras huvudsakligen statligt bidrag fördelas nämndengenom som av

hemslöjdsfragor.för

Även här inte finns plats förom djuplodandenagon historisk tillbaka-mer
blick bör ända den organiserade hemslöjdsrörelsens traditioner nämnas.
SHR firar 1992 sitt BO-arsjubileum rötternaoch till dess hemslöjdsfräm-
jande arbete kan sökas i insiktökad hemslöjdens betydelse ien om
kulturellt och ekonomiskt uppkomavseende under andra halvansom av
1800-talet. i 1977 ars hemslöjdsutredning beskrivs hemslöjdsrörelsens fram-
växt och utveckling och SHRframhåller att och dess medlemsföre-man
ningar torde kunna tillmätas betydelseavgörande för hemslöjdens utveck-

under 1900-taletling

En medveten kvalitetssträvan Likasåhar genomsyrat verksamheten.
denhar organiserade hemslöjdsrörelsensgenom medverkan kunskaperna

hemslöjden och dess slöjdmaterial,traditioner,om tillverknings-ommetoder,mönster, form funktioner kunnatoch hallas levande. Såväl
inom undervisningen i hemslöjd slöjdandeti i alla formerdess harsomhemslöjdsrörelsen kunnandedet samladegenom den representerar

skapalyckats stark hemslöjd SOUmedvetenhet vad 197977en är.om85s.



3.1.1 Kommersiell verksamhet med ideellt syfte

Redan ochtidigt startades försäljning hemslöjdsalster föreningsregiiav
hemslöjdsbutiker platser intatiden föreningsdrivnamed kom att pa många

hemslöjdsfrämjande ekonomiskacentral roll i det arbetet. Att denen
strävandenverktyg för rörelsens ideellaverksamheten fungerat ettsom

försäljningsföre-1977 hemslöjdsutredning. Därunderstryks i sägsars att
sägas än övriganingarnas insatser knappast kan betydelsemindrevara av

försäljningsföre-hemslöjdsföreningars. Snarare har, utredningen,menar
förutsättningaromfattande verksamhetningarna sin ofta störregenom mer

verksam-upplysande rådgivandeslöjdare och allmänhet med ochatt na en
het.

intimtFör allmänheten är begreppet hemslöjdden breda gångermanganog
hemslöjdsbutikerna ekonomiska verksamheten harförknippat med just den-

moti-fungerat hemslöjdsrörelsens ansikte Det ocksåutat. torde varasom
hemslöjdsrörel-hävda butikerna intagit särställning inomverat att att en

tidlangföreningsverksamhet och den ekonomiska undersidanattsens
stimuleradesfungerat rörelsens främsta Under demotor. goda arensom

formgivarkompetens tillhemslöjden inte minst den knutenoftaav varsom
medbutikerna. Ett allt tydligare dilemma har dock funnits i det att enman

arbete omfattandebegränsad ekonomisk bas för sitt försökt bedriva en
hemslöjdsrörelsensideell verksamhet. Under de decennierna harsenaste

ekonomiska svårigheter fall harbutiker drabbats antaloch i ettav
undvikas. undernedläggningar inte kunnat Den accellereradeutvecklingen

1980-talet.

3.1.2 Organisatoriska förändringar

denI takt ekonomiska bekymmermed ökade och butiksnedläggningar har
ekonomiska hemslöjdsfrämjandeverksamheten verktyg för rörelsenssom

medambitioner kommit framstå alltmer sambandatt osäker. lsom
värdefullakonkurser förekommit samlingarhar hemslöjdsarkivatt ocht.ex.

skingrats därmed berörd kontroll.och hamnat bortom hemslöjdsförenings
Svårigheter bidragför affärsdrivande föreningarnade offentligaåtnjutaatt

olika för översyn Vidslag har ocksa talat organisationsformerna.av en av
ideologiska strävan-sidan funnits bevekelsegrunderdetta har medav mer

den SHR folkrörelseorganisationprofilera i riktning bredaremotatt en
ökat medlemsantalmed väsentligt och högre medlemsaktivitet paideell
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Frågan förändrad organisation behandladesom SHRs förbundsstämmaav
redan 1984 styrelsemötenoch därefterhar tagits vid stämmor,upp och
föreningssammankomster under rad slutligtar. besluten genomförandeom

fattades vidomorganisation förbundsstämmanav en 1987. Förändringarna
trädde i kraft 1989 fortfarandei januari finns föreningarmen där den nya
organisationen inte genomslag.fatt

Det konkreta arbetetmålet för har varit åstadkommaatt tydligareen
uppdelning ekonomiskmellan ideell och verksamhet renodla SHRsamt att

ideell Medlemorganisation. i riksförbundetsom kan i principnumera
endast riksorganisationriksförening, länshemslöjdsförbundföreningvara
eller landskapsförening ideelltmed syfte. Lokalföreningarna knyts till SHR

medlemsskap i de ideella länsföreningarna.genom Kopplingen till den
ekonomiska verksamheten astadkoms de ideella föreningarnaattgenom på
regional eller lokal nivå kan driva butiksverksamhet via aktiebolag, stiftel-

eller ekonomisk förening med härför särskildse utsedd styrelse.

3.1.3 SHR organisation i förändringen-

inledningsvis nämndes sHRzs gamla och den roll riksförbundet spelatanor
bärare hemslöjdens traditionersom och värderingar. Denav omorganisation
SHR genomfört kansom uttryck förett ambitionen finnases som att

arbetsformer och inriktning bättre hemslöjden i dagenssom passar sam-
hälle. Förändringsarbetet ställer kravstora hemslöjdsrörelsenspå med-
vetenhet den identiteten och hur denna kan och bör utvecklas.om Deegna

vindarna kräver också de människornya att bär verksamheten ärsom upp
lyhörda för nytänkande och de år bereddaatt kunna växla inatt ochpå nya
delvis okända l dessaspår. avseendenkan rörelsens gamla utgöra bådeanor

tillgång och belastning. kanMan sägaen SHR befinneratt sig ien nu en
brytningstid även första viktigtett har tagitssteg självaom attgenom
omorganisationen i stort sett genomförts. Mycket återstår dock göraatt
för konkretiseraatt den ideologiska grunden och de uppfatt-mångaena
ningarna rörande mål och inriktning verksamheten. Skall strävaav man
efter utvecklasatt bred folkrörelsemot med plats för alla haren som
intresse för hemslöjd eller skall i första hand slå vakt elitslöjdenman om
Skall man renodlad främjandeorganisation beståendevara en hemslöj-av
dens vänner eller skall sträva riktningi bli slöjdarnasmot att ochman en
slöjdens intresseförening Detta är denågra frågorav som
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under närmastede årenochrörelseninom mansomlänge debatterats
förbundsledningen ocharbetetl dettill. synesställningklarmåste ta

uppgift.inför storståföreningarna en

1990hösten genomförts ettunderharansträngningari dessaledSom ett
målinrikt-förankra dendels attsyftemed nyakonferenserregionalaantal

folk målenhurrörelsens egetmeddiskussion omföraoch delsningen att en
inhämtat tycks frågornautredningenuppgifterdeUtifrånkan uppnås. som

alla demokratiskaSom ioch svåra.mångabådeframtideninför vara
hemslöjdsorganisa-inomochviljorochåsikterfinns mångaorganisationer

lokaltför regionalt ochsvängrumbetydandetraditionellt ettfinnstionen
kanbekymmerekonomiskamed deTillsammans somverksamhet.anpassad

särskild butikssats-trotsbutikerkvarvarande enhemslöjdensförförutses -
SHR haridagkonstateras attkanABSlöjdSvenskprojektetning genom -

lösa.uppgifterinterna attbetydande

slöjdarföreningarhemslöjds- och3.2 Lokala

förkroppsligaofta fårnämntsÄven tidigareSHR-organisationen somom
olika håll finnsdet påframhållas attkan dethemslöjdsrörelsensvenskaden

är knut-inteslöjdarsammanslutningarellerhemslöjdsföreningar somlokala
försöksystematiska attgjort någraUtredningen har inteSHR.tillna

vill ändå peka påföreningar,friståendesådanaförekomstenstudera menav
länshemslöjdskonsulen-Statskontoretsl rapportsådan.företeelsen omsom

friståendeantal198843 betydandeStatskontoret pekar på ettterna man
förenings-dennaomfattningenNFH-inventeringföreningar. Någon avav

inte gjorts.verksamhet har

statliga medel förvilketsättdet påförändringeventuellVid aven
uppmärk-väsentligt attär detverksamhet fördelashemslöjdsfrämjande

dessaDet är viktigtföreningarna. attfriståendeochäven de lokalasamma
knutnaföreningarvillkorgällandegöra sig påmöjlighethar att somsamma

SHR-organisationen.dominerandetill den

Hantverkdför Konst3.3 Centrum

för Konsthemslöjden är Centrumanknytning tillstiftelse medEn nybildad
KonsthantverkareSverigesFöreningenHantverk. Bakom stiftelsen stårö

förKIF. centrumbildningsvenskidéernalndustriformgivareoch enom
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konst och hantverk har funnits sedan början 1980-talet. Med hjälpav av
bidrag från Statens kulturråd har kunnat starta sin verksamhetman iupp
januari 1991 och ambitionen är att centret skall kunna bli samlandeen
punkt där efterfrågan och utbud inom området kan mötas. Med inriktning

inredare,mot arkitekter, muséer, konstföreningar och andra skall man
informera och marknadsföraom de tjänster till centret anslutnasom
konsthantverkare och slöjdare kan erbjuda. Basen för arbetet blir en
kunskapsbank innehåller anslutnasom yrkesutövare, diabilder, litteratur
och information.annan Centrum för Konst å Hantverk vid behovattavser
kunna anordna kurser, seminarier och utställningar.

intresserade konsthantverkare och slöjdare ansluter sig individuellt. För
slöjdarna, inte tillhörsom särskildnågon yrkesorganisation inom om-
rådet, sker inval via särskiltett råd. Rådets bedömningar skall garantera
professionalism och kvalitet i verksamheten. Länshemslöjdskonsulenterna
är viktig kanal fören att tillnå de enskildaut slöjdarna. Från sidacentrets
hoppas att medlemsavgifterman från anslutna konsthantverkare och
slöjdare siktpå skall kunna bidra till verksamhetens finansiering.

Centrum för Konst å Hantverk befinner sig ännu i sin linda. Från
hemslöjdsfrämjande perspektiv verksamhetenhar intresseett då ambi-
tionen bl.a. är att profilera och saluföra enskilda slöjdare gentemot en
potentiell marknad. Under allra tid harsenaste närmandeett skett mellan
SHR och Centrum för Konst å Hantverk och olika former för fastett mer
och konkret samarbete har diskuterats. För den kategori högt kvalificerade
slöjdare detta kan komma skulleatt omfatta verksamheten innebära något
delvis Härnytt. kan finnas intressanta möjligheter till korsbefruktning
slöjd konsthantverkoch emellan.

3.4 Hemslöjdskonsulenterna

Den regionala konsulentverksamheten har sedan länge spelat viktig rollen
inom hemslöjden. Den har också föremål förvarit diskussion och uppmärk-

isammats rad statligaen utredningar. Vid flertalett tillfällen har fragor
rörande verksamhetens inriktning, omfattning och finansiering behandlats,
liksom frågan huvudmannaskapet Ävenom för konsulenterna. inom ramen
för detta utredningsarbete aktualiseras frågor.dessa
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tillKonsulentverksamheten ursprungligen knuteninom hemslöjden var
radgivningsverksamhethushâllningssällskapen undervisnings-och den och

växa och dendärifrån bedrevs. Konsulentkaren korn tidenmed attsom
iolika platserförutsättningar fannsanpassadesefter de behov och pasom

grad komhemslöjdsföreningarna högrei alltlandet. Ett led i detta attvar
andra1960-taletshushallnlngssällskapen huvudmän. Underersättaatt som

uppskattningsvis 26 heltids-40-tal konsulenter motsvarandehälft fanns ett
tjänster, anställda hos hemslöjdsföreningar.vilka de flesta varav

1963förslag iSom beslut fattades anledningresultat de medett avav som
SU 19687 förstärktes19687, rskr befästes ochhemslöjdsutredningars

basorganisation medkonsulentverksamheten.statliga för Endet ansvaret
för iutgickvarje län kunde byggas och statsbidrag atttjänst i uppen
avgifter,för socialakostnaderna konsulentlönen,princip täcka hälften av

idagsättviss administration. Patraktamentenoch samt somsammaresor
vederbörandeför statligt bidrag skulleförutsättningen att utga attvar

lika del kostnaderna.skulle för minstlandsting stor avsvara

betänkande10drygt behandlades iNär konsulentverksamheten ar avsenare
verksam-1977 återigen frågorna rörandehemslöjdsutredning detars var

medfinansiering sambandhetens och stod i Iomfattning centrum.som
konsu-föringående frågandetta diskuterades också huvudmannaskapetom

konsulentverksam-behovetlenterna. betänkandet fastslogs utbyggdI av en
omfattan-föreslavilket föranledde utredningen basorganisationhet, att en

länshemslöjdskonsulenter till dettai varje län.de i princip Motivettva var
skulleDethärdslöjdssidani första hand râdgivningen pâ varit eftersatt.att

komma1988 kundetill 1 juli innan dennaemellertid dröja den utbyggnad
till stånd.

fördelardiskuteradeNär gällde huvudmannaskapsfragan utredningendet
föreningshuvud-olika former,nackdelar med företrädesvisrespektive

diskussionen skälmannaskap och landstingsdito. l anfördes rad somen
borde knytastala för konsulenterna landstingen,tillsyntes att men

skullesina övervägandenutredningen konstaterade i de fördelaratt som
tordelandstingshuvudmannaskapkunna med väsentligti alltuppnås ett

samhällsfinansierad konsulentverksamhet. Dettakunna med heltnas en
ochdörren öppenskulle utredningen halla för lösningarenligt alternativa

decentraliserat förut-möjliggöra flexibelt och beslutsfattande så attett
fällainom fickuppfattningarnasättningarna och respektive län ytterst

huvudmannaskapsfrâgan.avgörandet i
i
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Utökningen konsulentverksamheten till tjänstertva i varje län innebarav
väsentlig förstärkning det hemslöjdsfrämjandeen arbetet regionaltav och

lokalt. Förutom till länshemslöidskonsulenternastödet även bidragutgår
till spetskonsulent och sameslöjdskonsulenter.tre Kostnadernaen för de
fyra sistnämnda täcks helt med statliga medel. Vidare förekommer som
tidigare regionalkommunalheltnämnts ocksa finansiering konsulent-av
verksamhet. utgör konsulentkarenTillsammans omfattandeen resurs mer
än 50 helarsverken. Konsulenterna har nyckelposition förhållandei tillen
bl.a. de central nivå arbetarpa med hemslöjdsfragor. i synnerhetorgan som
gäller detta BadaSHR och NFH. har uppenbara behov konsulenternasav
tjänster och intresse kunnaett att paverka inriktningenav av
verksamheten.
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NÄMNDEN FÖR4 I-EMSLÖJDSFRÅGOR NFH

4.1 Bakgrund

Nämnden för hemslöjdsfrågor inrättades lden juli 1981. Den myndig-nya
heten den tidigareersatte rådgivande hemslöjdsnämnden vid indu-statens

SIND,striverk vilken överförts från kommerskollegium till industriverket
1973. Avsikterna med den hemslöjdsmyndigheten åstadkommaattnya var

förstärkning de hemslöjdsfrämjande insatsernaen från centralav statlig
Förslagetnivå. inrättaatt särskild myndighet framfördes i betänkandeen

1977 hemslöjdsutredningårs och motiverades bl.a.av med behovet ettav
kunde fånga in hemslöjdens olika aspekterorgan som utifrån helhetssynen

verksamheten.på Organet skulle bevakaockså hemslöjdensatt intressen
till itogs andra myndigheters löpande verksamhet.vara Genom att

bibehålla anknytningen till industridepartementets verksamhetsområde och
samtidigt hemslöjdsfrågorna självständig ställningge villeen mer man ge

större tyngd dessaåt fragor och möjliggöra ökaden uppmärksamheten
kring hemslöjdens kulturella aspekter.

4.2 Arbetsuppgifter, anslag organisationoch

4.2.1 Arbetsuppgifter

1977I hemslöjdsutredningårs formulerades synsätt under hela 80-taletsom
vägledandevarit för Denämndens arbete. arbetsuppgifter ålagtssom

nämnden ligger också väl i linje intentionermed de utredningen hade. Isom
1988315instruktionNFHs nämndensägs har tillatt uppgift att ta

till,initiativ planera, samordna insatser föroch göra främja hemslöjd,att i
myndig-den sådanamån uppgifter inte ankommer på någon statligannan

NFH skallhet. inom sitt verksamhetsområde fördela statligt stöd till
hemslöjdsfrämjande verksamhet. skall görasinsatserna utifrån såväl kultu-

ekonomiskrell och social Nämndenståndpunkt. harsom också samord-ett
förnande den regionala hemslöjdskonsulentverksamhetenansvar och för-

statligadelar det bidraget till spetskonsulenten och de tre sameslöjds-
konsulenterna.

atthar iNämnden sitt arbete särskiltockså haft beakta 1977vad års
hemslöjdsutredning anförde särskildagällande Vissa frågor till vilka jag

längreåterkommer fram.
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4.2.2 Anslaget till NFH

De medel ställs till nämndens förfogande tolfte huvud-underutgårsom
199091S. hemslöjden. hartitelns anslag B Främjande För budgetåretav

368 fyranämnden förfogat över B 299 kr. Pengarna är uppdeladetotalt på
enligt följande.anslagsposter

368l 704l KonsulentverksamhetAp
456 0002 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund lAp

Övrig 107 0003 4Ap verksamhet
032 000l4 Nämnden för hemslöjdsfrågorAp

verksamhet1 används för täcka kostnadernaAnslagsposten dels för denatt
utgifternasameslöjdskonsulenter föroch bedriver, delsspets- tresom en

informationskonferensenför den årliga och utbildningsinsatserde som
nämnden för samtliga hemslöjdskonsulenter.anordnar

2 lämnaråterfinns det särskilda nämndenUnder anslagsposten bidrag som
gjordstödettill SHR. Formellt baseras årligenpå förbundeten av

utveck-olika speciella informationsinsatserframställan medel för ochom
lingsprojekt. verklig redovisning ellerNågon reell kontroll pengarnaomav

Ansöknings-verkligen använts till avsedda aktiviteter sker emellertid inte.
blivitförfarandet, och utanordningengranskningen medlen har i stort enav

inneburit beloppet räknatsformalieprocedur schablonmässigtatt uppsom
med procentsiffra. I praktiken rör det sig i stort settnågon alltså ettom

fråndisponibelt organisationsbidrag till SHR. medlenfritt Nämnden äskar
anslagsfram-i sin anslagsframställningindustridepartementet varvid SHRs

Som resultat förslagställning bifogas bilaga. näringsutskottetsettsom av
0192265anledning fempartimotionen N riksdagenmed beslutade omav

000 förSHR-anslaget med 780 000 400uppräkning lkr till totaltaven
198990.budgetåret Förstärkningen åstadkoms omfördelninggenom en

totala nämndens anslags-inom nämndens medelsram så att underresurser
Övrig3 verksamhet minskades medposten motsvarande belopp.

3 utgörinnebar kännbar förändring för nämndenDetta då anslagspostenen
nämnden obundet kan hemslöjdsfrämjandede medel utnyttja försom mer

107 000insatser olika 4 kr verksamhetslag. Av de för övrigavsattsav som
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budgetåret 199091 utgjordes den övervägande delen 3 000 000 kr av- -öronmärkta medel för satsningen Svensk Slöjd AB. Således återstod en
dryg miljon användasatt i enlighet med nämndens prioriteringar. Detegna

såväl reellt nominelltvar betydandesom minskningen jämfört med
budgetåret 198889 då nämnden disponerade 1 428 000 för anslagsposten
Övrig verksamhet. l någon mån har resursförsämringen kunnat kompenseras

att tilldelningengenom medel till SHR-organisationenav från denna
anslagspost, vid sidan de särskilda projektpengarnaav för samverkanspro-
jektet, under de väsentligtsenaste åren nedbringats.

Anslagspostenlz täckande kostnadernaavser för nämndensav egen
administration och uppgick budgetåret 199091m.m. till drygt miljon kr.en

Nämnden fördelade tidigare även det statliga bidraget till länshemslöjds-
konsulenternas verksamhet. Fr.o.m. budgetåret 198889 har emellertid
denna uppgift överförts till länsstyrelserna och bekostas över anslaget 4.C
Regionala utvecklingsinsatser under tolfte huvudtiteln.m.m.

4.2.3 NFHzs organisation

Nämnden består enligt regeringens förordning 1988315 högst nioav
ledamöter vilka utses regeringen förav iett år taget. Bland ledamöterna
ingår regeringen förordnaden ordförandeav och vice ordförandeen som
väljs nämnden. För ledamöternaav finns inte några suppleanter. Nämnden
har inom sig utsett arbetsutskottett bestående ordföranden, viceav
ordföranden och övrigatvå ledamöter.

Den löpande verksamheten leds kanslichef ocksåav ären föredragandesom
i nämnden och arbetsutskottet. Kanslipersonalen i övrigt består av en
handläggare och assistent. tidigareNUTEKen industriverkstatens svarar
för nämndens medelsförvaltning och personaladministration lämnarsamt
det bidrag i övrigt behövs för dessverksamhet.som

4.3 NFHs verksamhet

4.3.1 Anslagsmedlens användning

Enligt sammanställning nämndenen hur medlenav från anslagspostenav 2
Övrig verksamhet fördelats från 8283bå 9091t.o.m. framgår SHRatt
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Hemslöjdsförbundet för Sverigeinkl. menmedlemsorganisationerdessoch
inräknade den klart domineran-utgjortSameÃtnamsameorganisationen

198889 har SHR-organisa-budgetårettillFrambidragsmottagaren.de
nämnden sinhaft iutgifterde65% somgenomsnittiför avtionen svarat

199091198889 fram t.0.m.budgetåretFranfrämjandeverksamhet.
34%.motsvarande Underandelgenomsnittligtillsiffradennasjunker en

förkr det s.k.9milj.sammanlagt sam-dock avsattsharperioddenna
avgörande roll.framträdande ochspelatSHRvilketverkansprojektet i en

198889 tillfallitfrananslagsandelökade somär denVärt noteraatt
rubrikenunderinrymtsintressenterdeocksa somsameslöjden men

199091 närmare hälftenförbudgetåretÖvriga. svaradesistnämndaDe
8283-9091 52%periodenhelaunder avharTotaltbidragen. settav

tillfallit SHR-organisationensättolikaverksamhet paför övrigmedlen
andel deKonsulenternastillgodo.sameslöjden av14% kommitmedan

för övriga intressenternämndenmedan6%omfattarbeviljade bidragen
28%.motsvarandemedelanvisat

fragor4.3.2 Vissa särskilda

hemslöjdsutredning1977 arsfragorsärskildade vissaNär det gäller som
problemenuppmärksammatnämndenmyndigheten harförutpekade den nya

utsträckning.i varierandeatgärderoch vidtagit

inomdokumentationsirusatsersamordningochsystematiseringFrågan avom
struktureratnågotbearbetat paintenämndenhemslöjdsomradet har mer

bedömtsuppgifter harandraskälet till detta avDelvis är att varasätt.
över fråganför attdock gjortsAnsatser harhögre prioritet. om ense
hemslöjdskonsulen-mellansamverkanpreciseradvidareutvecklad och mer

försök ragjortockså attNämnden harfragor.museerna i dessaochterna
bidrag franutförts statensutaninventeringaröverblick över somm.m.en

Fran sinaönskade resultat.tillinte lettarbetet hardetsida, men
slöjdinventeringarrad päförbidraganslagitnämndenprojektmedel har en

landet.olika platser i

upprätthållaochbevaraförönskemålen insatser attgällerNär det om
konstnär-högproduktionoch påslöjdteknikervärdefullasärskiltkulturellt

ochinom spets-nämndens insatsersynnerhetframträder i same-lig nivå
projektmedel harnämndensdelbetydandeEnslöjdsomradena. av
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använts för att stärka och utveckla sameslöjden och verksamheten vid
Föreningen Svenska Spetsar i Linköping. I detta sammanhang kan som
exempel pa udda och liteen speciell insats ocksa nämnas den satsning som
gjorts Gotlandpa för slaatt vakt kunskaperna tillverkningom om av
laggade dryckeskärl.

Fragan hemslöjdens beroendeom tillgången slöjdravarorpåav olika slagav
har givits hög prioritet. I synnerhet gäller detta inom lin- respektive
ullomradet. Ett långsiktigt arbete har sedan mitten 80-talet bedrivitsav
inom för nämndensramen arbetsgrupper för lin- och ullfragor. l de bada
arbetsgrupperna har intressenter kompetensoch fran myndigheter och
organisationer kunnat samlasm.m. under ett tak pa sättett som
utredningen bedömer har varit värdefullt. En mängd konkreta insatser har
kunnat göras med medel.gemensamma Till insatserna pa ravarusidan kan
ocksa nämnas projektet Västmanlandsgarden i vilket nämnden deltagit med
ekonomiskt stöd liksom även projekt rörandeett halmslöjd i Dalsland.
Ravarufragorna gällande sameslöjden har behandlats i den särskilda same-
slöjdsutredningen, Sami-Duodji, finansierats NFH.som av

Behovet atgärderav avseende ravaruservice, marknadsföring och försälj-
ning für att utveckla slöjden syselsättnitrgsmöjligheter har nämnden
uppmärksammat olikapa sätt. I projektet Hemslöjd Sysselsättning tog-
nämnden tillsammans med glesbygdsdelegationen initiativ till över-en
gripande undersökning möjligheterna att utveckla hemslöjdenom som
näring, framförallt i glesbygd även i andra områden medmen stora
sysselsättningsproblem. Arbetet med förbättraatt distributions-och för-
säljningskanalerna för slöjden har tagit sig uttryck i bidrag till ett
butiksprojekt i Skaraborgs län och särskild pilotbutiksatsning i Sundsvallen

framföralltsamt i det s.k. samverkansprojektet där nämnden tillsammans
med SHR sökt utveckla effektiv försäljningsverksamheten för slöjden.

När det gäller service och marknadsföring i fraga folkdräkter ochom
bygdedräkter har nämnden, i likhet lin-med och ullarbetet, särskilden
arbetsgrupp för dräktfragor. Den viktiga roll hemslöjdsföringarnasom
spelar fragai förmedlingom kunskap och material inom dräktomradetav
har försvarets bakgrundmot ekonomiskade bekymmer drabbatav som
butiksverksamheten. SHR; uppmärksammat fragorna inomsom förramen

dräktkommitté, ingaregenen i arbetsgruppen för dräktfragor. l denna har
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samlats rad intressenter inom området. Som led i strävandenaetten att
tillgodose den intresserade allmänhetens behov har arbetat med att taman
fram informationsmaterial dräktskick och förteckning över allaom en
kända dräkter i landet. Vidare hållitshar konferens tidsprägladen om
klädsel och seminarium folkliga kläderett genomförasplaneras iom

Övrigseptember 1991. Nämnden har från medlen för kunnaverksamhet
stödja rad regionala insatser dräktsidan, bl.a. Hälsinglandpå i Medelpad,en

Östergötlandoch ifrågaockså samiska dräkter.men om

Insatser avseende utställningsverksamhet i olika former har gjorts huvud-
sakligen via vissa riktade bidrag, bl.a. till föreningen Svenska UllensDen
Spinnare och till SHR för exempelvis deltagandet Formi utställningen Nord
90 och satsningen Tid för trä. Här märks även vandringsutställ-särskilden
ning verktyg för slöjdare de insatser församt nämnden gjort attom som
stödja produktutveckling slöjdföremål Bo-visats de storapåav som
mässorna 1988 1989.och

När det gäller verksamhet vävstugori och slöjdlokaler hargemensamma
inga övergripande insatser gjorts för ökad avseendeatt uppnå enhetlighet
samhällets stöd. Särskilda projektsatsningar vävstugormed inriktning mot
har inte heller gjorts i större omfattning.någon nämndenharNyligen
emellertid bidragit med medel för produktutveckling satsninginom somen
omfattar vävstugor i glesbygd i Värmlandstre län.

Det 1977i hemslöjdsutredning framfördaårs önskemålet centralerflerom
för vård och underhåll lnemslöjdsalster har inte priori-föranlett någraav
terade åtgärder från nämndens sida. Behovet institutioner harsådanaav
bedömts relativt väl tillgodosett bl.a. antalföljd ettattvara som en av
renoveringsverkstäder etablerats olikapå platser exempelvisi landet,
Citadellet i Landskrona.

Frågan hemslöjdens möjligheter bidraatt till terapi-utvecklingom aven
verksamheten inom sjukvård och föran-omsorgsverksamhet inteharannan
lett särskilda åtgärder,några bl.a. beroende projektidéer ochpå att
ansökningar inte har inkommit till nämnden. Nyligen emeller-nämndenhar
tid beviljat medel till särskild satsning i Gävleborgs Slöjd ilän kalladen
vården. I projektet bedrivs utbildningsverksamhet ochpersonalför
patienter inom antal vårdområden hjälpett med slöjdare,yrkesutövandeav
konsulenter och ansvarig slöjdhusföreståndare medsamarbeteien samt
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4.3.3 Nämnden hemslöjdskonsulenternaoch

Nämnden har samordnandeett för den regionala hemslöjdskonsu-ansvar
lentverksamheten bemyndigandeoch att avgöra huvudmannaskapet för
konsulenterna. fördelar vidareDen det statliga bidraget till spetskonsulen-
ten och de sameslöjdskonsulenterna. 198889tre Fram till budgetåret
fördelades bidragetstatligaockså det till länshemslöjdskonsulenterna av
nämnden. I samband demed statligaatt medlen till konsulentverksamheten
utökades till konsulenttjänster itvå varje län lades dock bidragsfördel-

Ävenningen länsstyrelserna.ut på nämnden till följd detta harom av
kunnat ökatnotera förett hemslöjdsfrågorna från antalengagemang ett
länsstyrelser framförthar önskemål till denåtergång tidigareman om en
ordningen. Motivet anförts till detta är nämndenatt samordnaresom som

verksamheten också är den logiske bidragsfördelaren.av

Kontakterna med hemslöjdskonsulenterna har varit betydelsefullt inslagett
i nämndens arbete. Nämnden anordnar årligen särskild konferens fören
samtliga hemslöjdskonsulenter och initierar även utbildning i olika frågor

berör konsulenternas arbetsområde.som Konsulenterna utgör ett av
nämndens vitala kontaktnät och fungerarmest den viktigaste kanalensom
för att slöjdare och andranå aktörer regionalpå och lokal nivå. Bl.a.

de verksamhetsberättelser konsulenternagenom årligen avlämnarsom ges
nämnden möjlighet följa och överblickaatt den hemslöjdsfrämjandeupp
verksamheten länen.i Utifrån dessa kanute nämnden också fortlöpande
planera och prioritera i den verksamheten. Rutinerna kring verksam-egna
hetsberättelserna har emellertid blivit föremål för kritik, vilken bl.a.
framkom Statskontoretsi länshemslöjdskonsulenterna.rapport Frånom
Statskontorets sida framhölls berättelsernaatt gjorts alltför omfattande
och detaljerade och nämndensatt uppföljningsverksamhet tagitnoggranna

från andra uppgifter, utbildningsverksamhett.ex.resurser och verksam-
hetsmässigt stöd till konsulenterna i landet. Kritikenute föranledde
nämnden initiativ tillatt ta översyn i frågan, vilket har gjorts meden
hörande inblandade intressenter och där förslag till förenklande åtgärderav
tagits fram i samarbete med för hemslöjdskonsulenterna.representanter
De anvisningarna skall utprovas under tvåårsperiod.nya I samband meden
denna översyn aktualiserades också frågan utveckla för konsu-att ettom
lentverksamheten datorstöd.anpassat Det har lett till nämnden tagitatt
fram utförlig kravspecifikation inom berörda användningsområden.
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olikaflera uttryck.sig Etttagit sådantroll harNämndens samordnande
konsulenters specialkompetensolika iför pâgäller insatserna att ta vara
har arbetsgruppNämnden t.ex. sponsratperspektiv.länsövergripandeett en

särskilt projekt kring Barn-utvecklat ettkonsulentföreningeninom som
betydande framgångar.Hemslöjd, vilket rönt

viktighaft roll denämndenhemslöjdskonsulenterna harFör en genom
mycketvarit uppskattadevilka till-ärliga konsulentsammandragningarna
också givits tillfälle tillkonsulenternaharställningar. Genom nämnden

utbildning och fortbildning.

4.3.4 Nämnden SHRoch

medlemsorganisationer haftochSom tidigare nämnts SHR desshar en
nämnden för hemslöjds-verksamhetmycket framträdande roll i den som

Entill detta. dem ärfragor orsakerbedrivit. finns fleraDet attav
kommerskollegiumvid ochnämnden alltsedan tiden rådgivande organsom

under de förstaocksaSIND, avseendenoch i arenmangasenare som
närmastför symbiotisktfristående verkatmyndighet, inom ettramen

människorsamarbetsförhallande de varit aktiva imed SHR och som
1etidigare hemslöjdskonsu-rörelsens kommittéer Denstyrelser och etc.

regelbundetlenten och kanslichefen således i riksorganisa-deltogsenare
adjungerad till dess arbetsutskott,tionens styrelsemöten ävenoch envar

uppgift vederbörandesi tredjedel arbetstid.upptog stort settsom aven
Samtidigt förbundet traditionellthar sin ordförande varit represen-genom

ställningi nämnden. SHRs kulturbärandedominerande och inom detterat
organiserade förgrenat näthemslöjdssverige med regionala ochett av
lokala föreningar till vilka huvuddelen landets hemslöjdskonsulenterav

knutnavarit har inneburit organisationen utgjort främstaocksa denatt
kanalen för olika hemslöjdsfrämjande franslag insatser central niva.av
Det nära samarbetet för hemslöjden avseendentorde i ha varitmanga av
godo och kan sägas bedrivits verksamhetsperiodha under hela nämndens
även tecken frigörelseprocess nämndens kan märkasfran sidapaom en
fr.o.m. 80-talet,mitten vilken bl.a. inneburit kanslichefenattav av

SHR bidragsmottagareprincipiella skäl är nämndens största längre
deltar riksförbundetsi styrelsearbete.
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Ett problem drabbat badesom nämnden och SHR är hemslöjdsrörelsensatt
betydelse för de aktiva slöjdarna med tiden blivit allt mindre. SHR-
rörelsens butiker har sedan 1960-talet kommit spelaatt minskad rollen

försäljningskanalsom för hemslöjdsprodukter. De producerande slöjdarna
har sökt och funnit alternativa försäljningsvägar för sina alster och
hemslöjdsrörelsen har därmed och fjärmats fran slöjdarnamer mer själva. I
avsaknad väl etableradeav slöjdarorganisationer har nämnden för sina
intentioner avseende slöjdarna och slöjdens näringsmässiga utveckling varit
hänvisade till konsulentkarens förbindelser med slöjdare iute regionerna.
Det har därvid varit betydelsestor konsulenternaav att kunnat arbeta fritt
och obundet slöjdaremot och allmänhet i enlighet med den s.k. normal-
instruktionens anvisningar. Nämnden har utifrân dessautgångspunkter och i
kraft sitt bemyndigandeav att samordna konsulenternas insatser vid
upprepade tillfällen framfört kritik vissa SHR-föreningarsmot sätt att
utöva sitt huvudmannaskap. Man har konsulenternaansett att inte alltid
kunnat fungera sa neutrala ochsom helt samhällsfinansierade tjänstemän
borde göra. I synnerhet har kritiken riktats konsulentermot att tvingats
sta i butik ocheller fatt fungera föreningsadministratörersom varigenom
möjligheterna för slöjdare utanför SHR-organisationen och den breda
allmänheten att utnyttja konsulenttjänsterna menligt påverkats. I samband
med den utredning länshemslöjdskonsulenternasom huvudmannaskap som
Statskontoret utförde 198687, efter initiativ från NFH, nämndentog
uttryckligen ställning för konsulenternaatt borde knytas till landstingen. I
vilken deman organisatoriska förändringarna inom SHR med den uppdel--
ning mellan kommersiellt och ideellt gjorts och där konsulenternasom
knutits till den ideella delen har kunnat bidra till förbättratett förtroen--
de i huvudmannaskapsfragan är oklart och för tidigt draatt slutsatser lav.
princip borde detta dock minska denna konflikter.typ av

Även huvudmannskapsfraganom grumlat samarbetet organisationerna
emellan har den inte givit upphov till krisnågon liknande den som
inträffade under genomförandefasen det s.k. samverkansprojektet.av

harDetta lång och inveckladen historia. Det finns inte anledning häratt i
detalj redogöra för alla de olika i dettaturerna utvecklingsprojekt. Da det
samtidigt spelat avgörandeen roll för den riksdagsmotion i sin letttursom

tillfram mitt utredningsuppdrag kan det dock finnas anledning över-att
siktligt beskriva händelseförloppet.
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situationekonomiskakärvareden allttill projektetBakgrunden somvar
centrala rollbutikernastankekommit Med påhemslöjdsrörelsens butiker

butiksnedläggelserutveckling medoroandeochföreningsverksamheteni en
allmäntupplevdes ettsamlingarvärdefullaskingrandefallioch några av

glesbygdsdelega-tillskrivelsegöras. Inågot måstestarkt behov att en
hemslöjdenslänsstyrelseVästernorrlands på1983 pekadenovemberitionen

delegationentillSkrivelsen leddelänet. attsituation ibekymmersamma
Hemslöjd-projektetnämndatidigareoch detnämndenmed attkontakttog

konsult påkontaktade vidareNämndenigångsattes. somSysselsättning en
1981februariianordnad konferensSHR gavoch gemensamtnämndenen av

utvecklings-ekonomiska läge ochbutikernasföreningsägdadesin påsyn
bekräftadeblandat mottagandefickAnförandet ettmöjligheter. men
förenings-nödvändigaomfattande insatserochsamtidigt omatt varsnara

Någotmarknaden.ställningtidigaresin påkunnaskullebutikerna återta
hosansökanVästernorrlands län medilänsstyrelsenåterkom ensenare

länet.ihemslöjdenutvecklingenförprojektförmedelSIND ett avom
länsstyrelsentillsammans med SIND ochnämnden gavblevResultatet att

inriktningenmedpilotbutikprojekt Sundsvallistöd tillekonomiskt ett
centrum.slöjdarna i

hemslöjdsrörelsen.uppmärksamhet inombetydandeSatsningen väckte en
insatserstod det emellertid klart attgenomförandefasprojektetsUnder

klara atttillräckliga förintebutikens attenskilda geinom den varram
kvalitets-arbete och hälla densamtidigtför sittersättningskäligslöjdarna

Blandkännemärke.föreningsdrivna butikernasvarit deservicenivåoch som
organiseradtanken ochdå vidgadväcktesprojektet pådeltagande ide en

lösning.hemslöjdsbutiker möjliglandetssamverkan mellan som en

bredareledning beslutade nämndenmed SHRsöverläggningarEfter enom
merleffektiv försäljnings-rationellochåstadkommaförsatsning att en

tidigarenämndenförslag denenligtför slöjden ettverksamhet av av
Sundsvall.som iarbetat med pilotbutikenocksåkonsultenanlitade

informeradesInledningsvis besöktes ochfaser.iuppdelatProjektet trevar
fassatsningen. Som andrahemslöjdsbutiker genom-intresserade om en

grundvalbutikernas ochnulägesanalys situation påomfattadefördes aven
ochföraffärsidé presenteradesutformadesresultatdess en somav

fasentredjeföreningar för densynpunkter. ltill deltaganderemitterades
bildadesgenomföras kedjeföretagatt ettskulle förslagenså genom
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de butiksägande föreningarna förav samordning och sortimentsplanering,
inköp, utbildning personal En skrivelse från NFH ochm.m.av gemensam
SHR gick medtill föreningarna inbjudanut projektet.med i Tillatt vara
ledningsgrupp SHRsprojektet utsågsför förbundsordförande och nämndens
kanslichef. finansieradesInsatsen med nämndens projektpengar samt extra
medel beviljats industridepartementet.som av

Nulägesrapporten till affärsidéoch förslag redovisades och diskuterades på
möteett för föreningsordföranden och butikschefer i Sundsvall i slutet av

Ävenoktober 1987. det förelåg samstämmig uppfattning attom en om
något högmeningarna imåste gick grad isär ifråga vad.om

Från och också demed kommer sannolikt tidigare latenta spänningarnanu
och motsättningarna mellan nämnden SHRoch i öppen dager.en mer
Kritiken utsträckningriktade sig i konsultenstor mot som person men
också affärsidén.sakinnehållet ochmot Något motförslagsamlat presen-
terades dock SHRs sida vidinte från denna tidpunkt.

Nämnden sin ställde sig emellertidä sida bakom konsultens förslag och
ansökte medel för genomförandefasen hos industridepartementet. Dettaom
ledde 198889till det fr.o.m. budgetåretatt avdelades 9 milj. kr för att
under treärsperiod stödja uppbyggnaden effektivare försäljnings-en av en

hemslöjdenIStödetverksamhet för åstadkoms medel överfördesattgenom
från anslaget C 4. Regionala utvecklingsinsatser till NFHs anslagm.m.
B 5. anslagsposten ÖvrigFrämjande verksamhet.hemslöjdenav

Nu tillkom även förslaget lokaliseraatt det planerade bolaget och ett
centrallager till därGotland, ytterligare stödinsatser kunde påräknas.
Detta upplevdes negativt flertalet butiksägandede föreningarna ochav av
skulle i fortsättningen visa sig de stötestenarna desvåra ivara en av
följande diskussionerna mellan nämnden och SHR.

Efter flera underhandsöverläggningar mellan tillsattes emellertidparterna
i 1988augusti interimsstyrelse bestående fyra frånrepresentanteren av
nämnden och fyra valda SHR. Ordföranden nämnden.utsågs Gruppensav av
uppgift utforma inbjudan till föreningarnaatt delta iatt samåvar en
verkansprojektets 3 förbereda bildandetsteg det planeradesamt av gemen-
samägda bolaget enligt de nämnden fastlagda riktlinjerna.av
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överfördes härmed tillmeningsmotsättningarnaexisterandetidigareDe
samverkansmodeller fördes fram,tillförslagAlternativainterimsstyrelsen.

försöktestyrelsen finnainomSHR-ledamöterna. manuppbackade enav
till föreningarnainbjudningsskrivelse vilken iutformadekompromiss och en
version.ursprungliganämndensavvek frånavseendenvissa

diskussioner mellan interims-ochkontakteråtskilligaresulterade iDetta
kunde Resultatet blevenighet nås.någonoch nämnden attstyrelsen utan
10 1989januari beslötdensammanträde attvid sittistället nämndenatt

projektet.ledningen Beslutetöversjälvochinterimsstyrelsen ta avupplösa
avsade sig sitt iomedelbart uppdragimedförde ledamot protestatt en
yttrande fransärskilt andra.tvåochreservation ettnämnden samt en

isitt uppdrag nämnden.ledamöterytterligare tvålämnadeNågot senare

konstituerandetill bolags-anmälda intressenterl kallade nämndenjuni en
butiker bildade bolag underniorepresenterandeföreningarstämma. Sex

föranledde SHRs ordförandeAB. Detta attHantverksformSvensknamnet
ideella föreningarna vilkenianslutnatill SHRskrivelse till demedga ut en

HantverksformSvensk AB ochbakom attbl.a. SHR inte stodframhålls att
SHRlojaliteter. därefterdubbla togbutiker anslutit sig fårde som

i avsiktsamverkansbolag, såatt snartinitiativ till bilda egetatt ett
Hantverksform förSvensk ABmed ettförhandlingarbolaget bildats ta upp

199016 januari hölls konsti-agerande. Densamgående och gemensamt
38 butikerAB. anmälde sittSlöjdbolagsstämma för Svensktuerande

överläggningar mellan före-bolaget. Efterintresse till SHR för det nya
uppgick Svensk ABi SlöjdHantverksform AB ochupplöstes Svensktagen

stödmedel.kvarvarandeverksamheten och utbetalda,övertogsom

uppstod mellan nämndende motsättningar underGenom gångsom resans
fördröjdes genomförandet medmedlemsföreningaroch SHR och dess

tillsärskilda medel ställtsnärmare innebar deDetär. atttvå som
förbrukas, också verksamhetenförfogande för projektet inte kunde attmen

199091budgetåret ännustödperioden till ända vidnär gått utgången av
ekonomiskt stödEtt fortsattoch känsligt startskede.i sin linda i ettvar

överleva och utvecklas tillverksamheten skall kunnanödvändigt omsynes
till förbättraavgörande sätt kan bidrainstrument attett på ett mersom

konkurrensförmåga.hemslöjdsbutikernas



143

VÄRDERINGS NÄMNDENSAV VERKSAMHET

l mitt uppdrag ligger göraatt utvärdering nämndensen för hemslöjds-av
fragor verksamhet. l detta ingar klargöraatt vilket värde nämnden och de
regionala hemslöjdskonsulenterna tillmäts medlemmarna, andraav intres-

inomsenter hemslöjdsrörelsen berördasamt myndigheter och organisa-
tioner.

Den fraga egentligensom skulle behöva besvaras är vilken betydelse
nämndensinsatser haft för utvecklingen den svenska hemslöjdenav och för
slöjdarnas situation. Ett uttömmande dettapa förutsätter bl.a.svar att
effekterna nämndens stödinsatserav kunde särskiljas alla andra ochur
manga gånger kraftigare paverkansfaktorer inom hemslöjdsområdet, vilket
inte efter omfattandeens en utredningsinsats torde möjligt göra.vara att
Resultatet skulle sannolikt även i sådantett fall till betydande del bli
fragmentariskt och subjektivt. Den tid och andra tillstattresurser som
utredningens förfogande har också uteslutit sådan ansats.en

5.1 Intressenter-nas attityder och relationer till nämnden

Att reda hurta på kunderna och andra intressenter upplever stödinsatser-
och det ansvarigana organets agerande kan sättett värderavara att en

myndighets Ävenverksamhet. detta kräver för att någorlunda objek-ge en
tiv och täckande bild omfattande och komplicerade studier och analyser.
En i detta sammanhang mycket väsentlig intressentgrupp är givetvis
slöjdarna. Att identifiera, lokalisera och avgränsa denna bjudergrupp
emellertid framgåttsom det tidigare på stora- av svårigheter. Flertalet-
slöjdare torde knappast heller ha personlignagon erfarenhet nämndensav
arbete däremot skulle sannolikt värdefulla synpunkter- för bedömningen

länshemslöjdskonsulenternasav Äveninsatser kunna erhållas. intressent
bilden i övrigt är bredsa och skiftande att någon form struktureratav
enkätförfarande maste tillgripas skall fâ ett täckande ochom man sta-
tistiskt bearbetbart material. Jag inte hellerhar funnit detta möjligtvara

inrymma inomatt den utmätta tids- och resursramen.

denGenom omfattande dokumentation utredningen fatt del ochsom ettav
antal intervjuerstort och samtal med aktiva inom hemslöjdssfärenpersoner
jag mig ända ha fattanser än och subjektiven uppfattningom grov- om-

viktigarede intressentgruppernas attityder till nämnden, vilken redovisas i
fölande.det

wøø i
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ochVad gäller förhållandet till SHR dess medlemsorganisationer har det
under följd varit både intimtår och positivt. De motsättningaren av som
utvecklade sig under de genomförandet det s.k.stegensenare av av
samverkansprojektet har emellertid kraftigt förändrat attityderna till
nämnden inom breda kretsar hemslöjdsrörelsen. före-Flera ledandeav
trädare för riksförbundet länsföreningarnaoch uttryck för en upp-ger
levelse nämnden förmyndaraktig, formalistisk, självtillräcklig ochav som
hotfull. Hos dem varitnågra projektet harmest engagerade iav som
konflikten lett till personliga motsättningar till nämndens representanter.
Samtidigt nämndenhar emellertid haft stöd för intesitt agerande av en
obetydlig minoritet medlemmarna i SHR. sägaMan kan i viss mån attav
uppfattningarna nämnden återspeglar spänningar hemslöjdsrörel-inomom

Genom nämnden eller mindre kommitatt sig medlieraattsen. mer en
inom hemslöjdsrörelsen har dess neutralitet vilketolyckligt rubbatsgrupp

också försämrat relationerna till majoriteten inom rörelsen.

Även nämndens hantering bidragsgivningen vilken till över-i övrigtav
vägande delen ansökningar SHRfrånavsett och medlemsorganisa-dess
tioner har uppfattats överdrivetmånga formalistisk pedantisk.ochav som
Andra uttrycker dock sin uppskattning ställtsstörre krav påattav
dokumentation och resultatredovisning.

Nämndens agerande när gällerdet slå vakt länshemslöjdskonsulen-att om
självständiga ställning, där iternas ochnågra fall initierataktivitman

medverkat till ändrat huvudmannaskap,ett har ochschismerockså vållat
negativa reaktioner vissa hemslöjdsföreningar.hos konflikter harDessa
dock inte tillnärmelsevis haft sådan genomslagskraft känslornaupprörtoch

sätt handläggningenpå samverkansprojektet.samma som av

Den rördes under detta ärendesstorm enligt minslutfas kansom upp
bedömning i hög grad föras tillbaka denpå personkonstellationen.agerande
Såväl nämnden hemslöjdsorganisationen besjäladestarktsom var av en
ambition förändra den negativa ekonomiska förenings-att trendav som
butikerna kommit in iMen mycketmanga fall när ochstarkasom

personligheter är inblandadeengagerade ledde alternativendetta till när-
konkretiserades starka motsättningar, missförstånd misstänkliggöran-och-
de varandras avsikter i stället för fördjupat samför-ett samarbete ochav
stånd.
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Otvivelaktigt finns emellertid latent konfliktsituationen inbyggd i nämnd-
konstruktionen, främst tillda riksförbundet, vilken sannolikt bade legat
under och förstärkts öppnade motsättningarav främst kommit fram isom
samverkansprojektet. Hemslöjdsrörelsen har begränsade och iegna resurser
takt med affärsverksamhetenatt blivit belastning änmer inkomst-etten
tillskott kommit ökandei grad bliatt beroende ekonomiskt stöd frånav
nämnden. För nämnden sin sidaa är hemslöjdsrörelsen den kanske vikti-
gaste vilkenagenten kan na medgenom ut och fâman effekt av
stödinsatserna. Detta kan i och för sig god grund för nära ochvara etten
förtroendefullt samarbete och vad beträffaren problem-samsyn och
insatsbehoven. SHR i sitt yttrande över 1977 hemslöjdsutredningvar ars
ocksa positiv till skapandet särskild myndighet förav en hemslöjdsfragorna.
Otvivelaktigt lag däri förhoppning faatten engageradom en mer sam-
verkanspartner aktivt och med tyngd kundesom drivamer hemslöjdsrörel-

hjärtefragor andrasens gentemot myndigheter och intressenter och da inte
minst regeringskansliet. Lmânga avseenden har dessa bedömningar också
besannats. Samtidigt ligger emellertid i partsförhällandet konkurrens-en
och konfliktsituation. Nämnden har successivt markerat själv-en mer

ständig och neutral roll och ställning och utvecklat sin policy ochegen
profil. I kraft sina och kompetensav har nämnden kunnatresurser ta
initiativ och utveckla aktiviteter relativt minskat riksförbundetssom roll

ledande aktör inom hemslöjdsomradet.som Oavsett personliga förhållanden
torde detta ha medverkat till skapaatt känsla främlingsskap ochen av
rivalitet mellan organisationerna.

Nämnden har i sin verksamhet kontakt med och utvecklat omfattandeen
nätverksrelation till antalett stort myndigheter, institutioner och organi-
sationer vid sidan den egentliga hemslöjdsrörelsen. Främstav märks här da
landsting, numeralänsstyrelser, SIND NUTEK, glesbygdsmyndigheten men
även muséer och privata institutioner. Jag har studier föreliggan-genom av
de dokumentation och samtalmed företrädare för nâgra berörda myndig-
heter och inte funnit änannat samarbetetorgan att här i stort sett
fungerat friktionsfritt. Attityderna är här varken översvallande positiva
eller negativa, mindre personligt färgade än i det föregående fallet och

affärsmässig karaktär.mer av

När det gäller länshemslöjdskonsulenterna är attityden till nämnden
blandad. En klar majoritet har positiv inställning till nämnden ochen
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arbete.stöd i sitt Det hängerettaktivitetochupplever dess existens som
samordnare och arrangör förrollnämndensmedtill delstor somsamman

konsekventa agerandet stödtilldetochkonsulentkonferensernade ärliga
ställning. Några konsulenteropartiskaochsjälvständigakonsulenternasför

föreningsrörelsen har däremotinomverksammaaktivtfrämst de ärsom --
nämnden. Entill delinställning stornegativkritisk iblandoch aven mer

uppstod till följdkonfliktockså denupplevdekonsulentkaren som av
menligt påverkade attitydenvilketfrustrerande,samverkansprojektet som

till nämnden.

sådan den allakonsulentinstitutionenVad däremot gäller synessom av
bedöms allmänt haKonsulenterna storvärde.tillmätasberörda parter stort

arbete. tvek-Demycket engageratoch utförapersonlig kompetens ett
rör främst frågorframkommit sådanakritiskaeller synpunkter somsamma

rätt arbetsuppgifterarbetet,och styrningbristande ledning omavsom
är rimligt. Det har ocksåinsatsernautbytetutförs eller det samlade avom

utsträckning belastas med elleralltförframförts konsulenterna i storatt
i högre grad bordedeägnar uppgifter ochsig administrativa attat vara
är dock också i viss manverksamma bland slöjdare fältet. Dettapa senare

resursfraga.en

statsmakterna intentioner5.2 ochNämndens verksamhet bedömd utifrân
riktlinjer

enbart utifrån omgivningensbedömasEn myndighet bör emellertid inte
populär bland intresenter-bliuppskattning. Uppgiften är inte främst att

utifrân motiven förutvecklatsHur verksamheten har bedrivits ochna.
ochandra handlingsreglermyndighetens tillkomst, instruktioner ochdess

riktlinjer är också väsentligt beakta.att

hemslöjdsfragor resultatSom tidigare berörts tillkom nämnden för ettsom
1977 överväganden fannhemslöjdsutredning. Vid sina utredningen attarsav

bära övergripandekundedet viktigt det fanns ettatt ett uppvar organ som
hemslöjdens olika aspekterför hemslöjdsfragorna och fanga inansvar

utifrân helhetssyn verksamheten.paen

möjligheter organisa-Mot den bakgrunden övervägde utredningen olika att
hemslöjdsfragorna. Bl.a. disku-toriskt förankra centrala fördet ansvaret

terades ökatSvenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbundatt ettge
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sammanhållande för hemslöjdsstödetansvar inkluderande även fördelningen
de statliga medlen.av Utredningen fann emellertid även nackdelar med en

sådan överföring då förbundet självt tilldelades medel från anslaget.

Utredningens slutsats blev denatt dåvarande rådgivande hernslöjdsnämnden
borde ersättas med ett självständigt och beslutande medorgan men
fortsatt anknytning till industridepartementets verksamhetsområde. En
bärande utgångspunkt dettaatt skullevar ökad tyngdge åt hemslöjds-en
frågorna samtidigt det skullesom större utrymmege för de kulturella
aspekterna.

Ett viktigt motiv bakom tillkomsten nämnden för hemslöjdsfrågorav var
också det därigenomatt skulle skapas möjlighet aktivten att verka för att
slöjdens intressen tillvaratogs även i andra berörda samhällsorgans löpande
verksamhet. Som framgått det tidigare har nämndenav i sin verksamhet
byggt ett omfattandeupp kontaktnät med olika myndigheter på såväl
central regional nivå.som Detta har otvivelaktligen lett till hemslöjds-att
frågorna fått ökad uppmärksamheten i vidare kretsen samhällsinstitu-av
tioner än tidigare. Genom samarbete och samfinanisering med andra
institutioner har ett stort antal för hemslöjdens utveckling viktiga projekt
kunnat genomföras vilka inte skulle kommit till stånd endastgenom en
intressents medverkan. Det har krävts mödosamtett och drygt arbete från
nämndenssida för syatt ihop dessajoint ventures.

När det gäller projektstödsverksamheten har nämnden successivt skärpt
kraven beträffande underlag, ekonomisk redovisning och resultatuppfölj-
ning. Detta har gett upphov till kritik för överdriven formalism och
byråkratiskt pedanteri. Jag det emellertid riktigtanser nämndenatt ställerstora krav på projektunderlaget och resursredovisningen och ägnaratt man

uppmärksamhetstor åt resultatuppföljning och -spridning. Samtidigt finner
jag kritiken i viss mån berättigad. Projektbehandlingen har i förhållande till
ärendets ekonomiska betydelse i fallmånga varit alltför ambitiös och
detaljinriktad, vilket dragit från andraresurser angelägna uppgiftermer
och vållat irritation hos de anslagssökande.Det borde dock inte någravara
större svårigheter att rätta till rutinerna härvidlag.

Hemslöjdsutredningen pekade i sitt betänkande på ett antal frågor viktav
för slöjden vilka borde särskilt beaktas i den fortsatta verksamheten.
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Nämnden ägnathar betydande uppmärksamhet dessa och också vidtagitat
flertal aktivaett atgärder, närmare redogjorts för tidigare. l betydan-som

de utsträckning har detta inneburit sammanföraatt och stortettengagera
antal intressenter aktörer franoch såväl myndighetssfären privatasom
organisationer och företag i aktivitet. Denna breda samord-en gemensam
ningsinsats knappasthade kunnat genomföras centralt myndighets-utan ett

medverkan och ledning.organs

När det gäller närings-de och sysselsättningsmässiga aspekterna har
nämnden stött olika projekt syftemed främja avsättningenbl.a.att av
slöjdprodukter. Den väsentligaste och nämndens särklassigt största enga--

överhuvudtaget är s.k.det samverkansprojektet. startadeDetgemang -
ursprungligen initiativregionalt drevett det nämndensom men somvar
fram breddades till rikstäckandedet lyckadesatt aktivitet. Nämndenen
ocksa idogt arbete fa loss kundemedel projektetett extra sa attgenom
realiseras krävdedet ekonomiska överstegtrots att vidaresurser som
nämndens ordinarie budget. ocksåMan kontakttog stadiumpa tidigtett

SHRmed för förbundet och medlemsorganisationer iatt dessengagera
verksamheten. insatsen möttes inledningsvis Varteftermed entusiasm.stor
projektet fortskred gled åsikterna emellertid till slutalltmer vilketisär
resulterade i öppen kris mellan förbundet Bakom dettaoch nämnden.en
ligger tidigare skildrats komplicerat är ocksåhändelseförlopp.ett Detsom
sällan fel träter. Kritik kan emellertidatt tva riktasenligt meningminens

nämndenshantering sedan projektet välmot inletts.

Nämnden engagerade sig börjanredan fran djupt barai projektet inte som-
finansiär och det blev skötebarn totalperspektivnagot i ettav avsom-
nämndens ansvarsområde och föreningsbutikernas säljkanalbetydelse som
för slöjdarnas alster medförde det under alltlångatt korntid taatten en
för del nämndens krafter och ärstor Allvarligarei anspråk.av resurser
emellertid samarbetet med hemslöjdsrörelsen jämlikatt inte skedde pa
basis. Nämnden sökte hela tiden behålla ledningen detävenoch styra
sakmässiga innehållet i projektet. Ansvaret borde mening redanenligt min
fran början lagtsha och klararetyngre de huvudmännen,på egentliga
riksförbundet och de butiksägande föreningarna, inneburitäven detta enom
risk för verksamheten skulle rinnaatt i varje fallut sanden ieller
inledningsvis fördröjas faoch urvattnat nämndensett änslutresultatmer
vision samverkansföretaget. Det blev utfallet itill ändaslutav senare
praktiken till priset utdragen kris personligaskapademen av en som
motsättningar och lämnat oläktakvar sar för framtiden. .
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Många försök till kompromisslösningar gjordes visserligen under resans
gång leda till förutan attmen parterna acceptabelt resultat. De stöte-
stenar interimsstyrelsen under sin kortasom tillvaro sökte undanröja synes
inte särskilt och för projektetvara stora avgörande hinder. För en
utomstående efterhand sökeri bedöma frågan förefallersom det svår-
begripligt härinte redan kundeatt komma till hållbarman uppgörelse.en
Detta kan knappast förklaras än deannat inblandadeav starkapersonernas
känslomässiga för och affärsidénemot ochengagemang tidigaregenom av
konfrontationer etablerad misstro varandras djupare avsikter. För dettaom
kan dock inte enbart nämnden lastas.

Utvecklingen samverkansprojektet fick också verkningarav för hanteringen
ärendet Ävenoch relationerna inomav nämnden. formell enighet iom

besluten förelåg intill slutfasen förefaller styrningen sammanträdenaav
varit minst kraftfull och benägenhetensagt lyssna tillatt och släppa fram
avvikande åsikter från enskilda ledamöter begränsad. Arbetsutskottet tog
ofta ställning till frågorna sättpå ett medförde nämndens övrigaattsom
ledamöter ställdes eller upplevde sig eller mindre ställda inför faitettmer

Ävenaccompli. behandlingen interimsstyrelsen såväl när det gällerav -
bindningen nämndrepresentanternas handlingsfrihetav dessavskaffan-som
de vittnar begränsad insikt i eller förståelse förom demokratins spel--
regler.

Även kritik kan riktas nämndensmotom hantering samverkans-av
projektet såväl när det gäller relationerna till medpartnern den organi--
serade hemslöjdsrörelsen den interna styrelsebehandlingensom jagmåste-
samtidigt göra den bedömningen att nämndensutan existens, initiativ och
kraftfulla inte minst för lösaengagemang, finansieringsfrågan,att skulle
projektet med sannolikhetstor aldrig kommit till stånd och Svensk Slöjd AB

Ävenbildats. detta knappast kan sägas lösa hemslöjdsbutikernasom svåra
ekonomiska problem är det väsentliga att plattform ändå skapats frånen
vilken kansteg tas.nya

När det gäller länshemslöjdskonsulentverksamheten har nämnden enligt sin
instruktion samordnande funktion bemyndigandeochen pröva fråganatt

huvudmannaskapet för konsulenterna.om Nämnden har med nitstort
hävdat konsulenternas oberoende och neutrala ställning samhällsfinan-som
sierade aktörer vilket i vissa fall upphovgett till kritik och
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emellertid inte finnahärkan annathuvudmän. Jagmedkontroverser nâgra
mandat och i enlighet medför sittinomhandlatnämndenän att ramen

och dess förarbeten.propositionengrundläggandedenriktlinjer iuttalade

nämnden för hemslöjds-tillkomstenjag avattSammanfattningsvis anser
ambitionshöjning beträffarvadinneburitharverksamhet enoch dessfragor

vilket det främstahemslöjden,främjande varförstödetstatligadet av
l alltetablerande. väsentligt hardessbakomförhoppningenochförmotivet

givna riktlinjer i direktiv,statsmakternamedenlighetinämnden agerat av
för sitt mandat. Dettainomochuttalanden ramenandraföreskrifter och

samverkansprojektet. l dens.k.detifrågahuvudsakäven igäller om
andrai mindrenagra-liksomärendedettapraktiska hanteringen av

markant rigiditet ochvisatdocknämnden-har enbetydelsefulla fall
reaktioner och känslor.omgivningenstolkaochtilllyssnaoförmåga att

förtroendet för nämn-undergrävti insatserna,minskat effektenharDetta
påverkat dessanseendemenligtochhemslöjdsrörelsenideelladenden inom

beklagligt inteochallvarligtärkretsar. Detta menäven andrai
oreparabelt.
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a STÖDSTATENS HEMSLÖJDENTILL NÅGRA UTGÅNG5--
FÖRPUNKTER EN RÖRANDEDISKUSSION FÖRDEL-ANSVAR,

NING OCH INRIKTNING

Samhällets stöd till hemslöjden är relativt omfattande och mångfacetterat.
Det är också ganska naturligt bakgrundmot slöjdens komplexa karaktär.av
En diskussion kring och bedömning det statliga stödets utformning kanav
därför ha sin utgångspunkt i mängd olika förhållanden frånen rent
ideologiska värderingar till praktiska företeelser intressentstruk-mer som

utformningturens och etablerade finansieringsprinciper. I det följande
behandlas ett antal sådana faktorer betydelse för stödsystemetsav upp-
byggnad.

6.1 Några faktorer betydelse för det statligaav stödets utformning

Några betydelsefulla utgångspunkter för diskussion det statligaen av
hemslöjdsstödets förutsättningar, utforming, inriktning och hantering är
bl.a.

a Motiv för och syftet med stödet
b Statsmakternas krav ifråga insyn, styrmöjligheter och resultatupp-om

följning.
c Primärverksamhetens karaktär, omfattning och grundvillkor i övrigt.
d Intressentstrukturens utformning, kompetens, värderingar och atti-

tyder.

6.1.1 Stödets motiv och syften

Samhällets stöd till hemslöjdsverksamheten har traditionellt motiverats
utifrån såväl kulturella sociala, näringspolitiska ochsom sysselsättnings-
mässiga behov. Några uttalade mellanprioriteringar dessa skilda aspekter

hittillshar inte gjorts i stödverksamheten. Helt klara och hållbara skilje-
linjer mellan dessa olika motivkretsar ocksåär vanskliga dra Detatt upp.
hindrar dock inte att framhävandeett den eller andra aspekten kanav ena
göras vid formuleringen syftet, sättpå ett konsekvenserav försom ger
stödets utformning och hantering.
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En focusering kulturpolitiska aspekten naturligen tillden lederpa en
betoning bevarande det kulturella traditionella tekniker,ett arvet,av av

och modeller utnyttjande inhemska Inventeringmönster samt råvaror.av
slöjdalster blir då viktigt såväl bevarandesyn-insamling gamlaoch urav

nyproduktion. fragaKraven kvalitet ivinkel underlag för på omsom
och funktion ställs högt. organiseradeutförande, form Denmaterialval,

i hög grad varit för ochsvenska hemslöjdsrörelsen har representanten
inbyggda kulturpolitisktvärderingar ligger i sadantbärare de ettsomav

synsätt.

främst utifrån dessasamhällsstöd motiverat aspekter och krav iEtt synes
skickligaböra bevara och karförsta hand inriktas utvecklapå att aven

äldredokumentera tekniker, förfaringssätt ochslöjdare och hantverkare,
traditionella Kvalitet blirtillgången slöjdråvaror.mönster påsamt trygga

därför kunnabredd. insatserna riktas och samordnas.viktigare än måste
uppsökandeinitiativtagande och verksamhet finnas.förUtrymme måste

utbildning och viktigtSpecialiserad och kompetent rådgivning blir ett
samverkanEn nära med olika kulturinstitutioneri stödarsenalen.inslag -

hemslöjds- och hembygdsrörelserna m.fl. blirlänsmuséerna,inte minst -
det myndig-ansvarsmässig knytning statliga till denaturlig. En stödetav

utbildnings-företräder och kulturomradet framstår daheter övrigtisom
till kommersiella däremotdirekt stöd blirlogisk. Ett rent aktivitetersom

artfrämmande.

fäster uppmärksamheten i sigaspektensociala handarbetetDen på som en
individens behovstillfredsställelse, självförverk-förväsentlig verksamhet
livskvalité såväl mening.strävan i ekonomisk andligligande och efter som

Även utbildning och rådgivning väsentligt instru-här är information, ett
emellertid ocksa allmänhet ochinnefattar bredareMålgruppenment. en

professionella slöjdarna. skallinte enbart eller främst de Stödmöjligheterna
jämlika villkor. Tillgänglighet bredd blirtillgängliga för alla ochpavara

Ävenenskilda fallet. tillhandahållandeviktigare än kvalité i det av
lokalerarbetsplatser fyllerväv-ochutrustning och t.ex. systugor,som

kommersiella intehär Stöd till däremotviktig funktion. verksamheter ären
de myndigheter samhälletsmotiverat. En anknytning till förharsom ansvar

i övrigtutbildningsverksamhet härgrundläggande också natur-mestsynes
sägaslig. hemslöjdsorganisationens verksamhet delDen finska kan till stor

betydelsemedanhöra omrâde det tillmättshemma inom detta mindre
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ställethar i iMarknaden landvarthemslöjdsrörelsen.svenskadenav
och privata intressenter.kommunernastudieförbunden,främstfyllts upp av

stödet uttryck förstatliga ettdetvillstället främst somiOm seman
sysselsâttningspolitiken blir återigenñrings-ochför ensamhällets ansvar

begränsade aktivaden gruppenmotinriktning insatserna avmerav
möjligheteroch mark-behov attderasocksåväsentlig. Menyrkesutövare

då viktigtblir betrakta ialster attsinaföravsättningfinnanadsföra och
förgöras utvecklakunna attalltsastödverksamheten. Insatser måste

samtidigtmarknader möjlig-ochavsättningskanalertraditionella som
köparkategorier-vägar ochförsäljningsmetoder,sökaheterna att nya

kompletterande sysselsättning,behovenuppmärksammas. Eftersom av
avsaluslöjdarnasoch lokali-hemslöjdsverksamhettraditionell erfarenhet av
behovenblir störrelandetfördelad överär jämtsering inte av en

Regionalpolitiskaframträdande. över-insatsernakoncentration merav
Stora kvalitetskravverksamheten.iökad tyngdväganden naturligenfår en

kompetensenäven depåslöjdalstren hosställas inte enbart utanpåmåste
rådgivning. Dessa kunnamåsteutbildning ochsätts in för geresurser som

teknik och materialkunskaptraditionella områdenförutom inomstöd som
rationell produktionsteknik,produktutveckling,ifråga design,också om

hemslöjdsbegreppet kommermarknadsföring. Synen attekonomi och på
innebära öppnare attitydkanmarknadens krav vilketpåverkas enavmer

tillverkningsteknik. Enmaterialinnehåll och ytter-till produktutformning,
mellan traditionellnärmandegränserna ochligare utsuddning ettav

industriell tillverkningsmåskaligkonsthantverk ochhemslöjd och t.ex. av
arbetarsamverkan medmanufakturkaraktär påskyndas. Enkan organ som

AMS,regional utvecklingatgärder ochsysselsättningsfrämjandemed som
länsstyrelser; landsting och utvecklings-NUTEK, Glesbygdsmyndigheten,

innebär inte behovetnödvändig. Detfonder blir da naturlig och att av
studieförbunden och andraideella hemslöjdsrörelsen,samarbete med den

motiverar och fürut-institutioner bortfallersammanslutningar och men
tidigare berörda fallen. Enän i desätter större myndighetsengagemangett

myndig-ansvars-ochtill industridepartementetskoppling verksamhetenav
hetssfär är logiskt motiverad.
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6.1.2 Statsmakternas ambitionsnivå och krav beträffande insyn och
styrning

Statsmakternas det gällernär stödets neutralitet ambi-krav t.ex. och
tionsnivå måluppfyllelse påverkar behovet egenkontrollvad ochavser av
styrning Detta har betydelse för utformningen stöd-verksamheten.av av

myndighetskompetens inom primärområdet.och kraven Dettasystemet pa
hög gradpâverkas också i verksamhetens förutsätt-naturligtvis ochartav

ningar. det rör sig samhällssystemetDet kan förstort omvara om en
traditionellt statligtcentral funktion eller arbetsområde där alternativa

Behovethandlingsagenter handlägg-saknas. specialkompetens ochav
ningsresurser verksamheten ärökar komplex formaliserasamt svår attom

Är resultat lättaoch regelstyra. mål och definiera mäta ioch t.ex.att
ekonomiska andramed statistiska stödvillkoreneller ellermåtttermer om
främst är objektivt konstaterbara kankopplade till förhållanden hante-
ringen administrativbli formell och Kravenkameral påart. egenmer av
specialkompetens förutsättningar delegering utnyttjan-minskar och för och
de entreprenörer ökar väsentliga ledningsmöjlig-ochutan att styr-av

hand berördaheter förloras. i sista för ambitionsnivän iAvgörande hur nu
uttryckas bliravseenden kommer dock politiska värderingar och prefe-att

FBHSBI.

Resonemanget illustreras medkan några exempel.

Vissa frivilliga sammanslutningar, organisationer eller företag kan genom
sin existens utföra viktiga samhällsfunktioner moti-och verksamhet som

Stödet kan här förutsättning för ochoffentligt stöd.ettverar ses som en
väsentligamedel främja uppnåendet samhällsmål. Det dåett att av avser

primärt upprätthålla organisationen verksamhet sådan.och dessatt som
Villkoren ochför stödet dessa fall hög grad schabloniseraskan i i
formaliseras. gäller dels identifiera stödberättigadDet mottagareatt
genom organisatorisk fasthetkrav viss verksamhet, stadgar, visspa typ av

efteretc. antaloch dels fastställa regler för stödets fördelningatt
o.dyl..medlemmar, verksamhetstimmar, omsättning Detta kan i regel ske

hjälp dokumentation. används imed statistik skriftlig Hur medlenochav
den bidragsberättigade bör stödmottagaren i princip haverksamheten
frihet föreligger behovbedöma. Från stödgivarens sida då inte någotatt av

närmare själva primärkverksam-informera sig eller söka påverkaatt om
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heten, det räcker kontrolleraatt de formellaatt kriterierna för stödet är
uppfyllda. Detta begränsar högi grad kraven pa den administrativa apparat

behövs, i första hand kvantitativtsom ocksa när det gäller kraven pamen
detaljkunskap inom själva sakomrádet. Som exempel sadanapå situationer
kan nämnas stödet till de politiska partierna och dagspressen.

Ett fall kanannat statsmakternaatt vill värnavara vissa aktiviteterom
detatt finns kompetenta föreningar,men institutioner eller företag inom

omradet ifråga vilka kan utnyttjas entreprenörer förmedlareochsom av
det offentliga stödet. l detta fall fördelas stödet med mindre automatik än
i det föregående vilket ställer större krav bidragsgivarenpâ definieraatt
syfte, föreskrifter förvaltningsinriktadsamt styrningen mer och uppfölj-
ning. Uppdragsmottagare skall väljas bland kanske flertal tänkbaraett
aspiranter. Stödgivaren kan förbehalla sig rätten även denatt om-
praktiska hanteringen läggs fortlöpandeut direktiv för verksamheten ige-
syfte inrikta elleratt samordna den liksom sägaatt avtaletupp om
uppdragsgivaren inte uppfyller ställda krav. Detta innebär stödgivarenatt
maste förfoga över administrativen apparat har kapacitet ochsom
sakkunskap följaatt och påverka även den innehallsmässiga delen av
verksamheten. Behovet kontakt med genomförandepartnernav växer
liksom kraven dokumentationpä och informationssystem. Denna typ av
lösningar har under väckt ökatar intressesenare och entusiasm pa manga
hall.

En tredje situation kan lämpligaatt aktörervara saknas marknaden,pä
verksamheten är eller andra skälattny staten självav önskar initiera och
driva olika stödaktiviteter. Stödet kan också den karaktären detattvara av
ligger nära primärsa myndighetsutövning att det knappast finns nagot

alternativ änannat drift i statlig regi Detta ställer krav påstor egna
saväl kvantitativt kompetensmässigt,resurser som också demen ger

största paverkansmöjligheterna.

Alla dessa situationertre kan föreligga inom och stödområdeett samma
beroende verksamhetenspå omfattning och komplexitet stöd-samt
systemets karaktär, syften och utformning.

Hemslöjden kan exempelett detta.pases som Bidraget till SHR under
anslaget B 5. Främjande hemslöjden ligger näraav det inledningsvisovan
berörda fallet. När statsmakterna i budgetbehandlingen regeringen ioch
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regleringsbrev tagit ställning till stödet skall har NFHatt endastutga att
expediera beslutet. Någon närmare uppföljning och hurav om pengarna
förbrukas sker ej. En ekonomisk redovisning och kameral kontroll behövs
givetvis för detta krävs inte myndighet med speciell kompetensnagonmen
inom hemslöjdsomradet.

A

Administrationen länshemslöjdskonsulentverksamheten kan närmast hän-av
föras till fall tva. NFH här pröva fråganhar huvudman föratt om
konsulenterna. När sådan är övertarutsedd denne arbetsgivaransvaret för
konsulenterna och uppgiften och ledaplanera det dagliga arbetet. Menatt
samtidigt kvarligger hos NFH samordnande funktion uppgiftenoch atten
tillse konsulentinsatsernaatt ligger inom för normalinstruktionen.ramen

kräverDet sakkunskap och utöverinsyn vad behövs för attresurser, som
kontrollera utbetaladeatt till bestridandemedel används konsulenternasav
löner och inte till andra ändamål.

möjligheterNFHs flexibelt kansliresurseratt utnyttja sina och projekt-
Övrigaunder posten medel anslaget BS kan exempelpapengarna ses som

den tredje situationen.pa förutsättningarDet har skapat för myndigheten
initiativatt ta fraga de grundläggandei insatsernat.ex.egna om-

beträffande lin- och ullförsörjningen, samverkansprojektet rörande hem-
slöjdsbutikerna Nämndens självmöjlighet utforma,att starta,m.m. sam-
ordna och för hemslöjdensstyra väsentligautveckling aktiviteter kräver
samtidigt egenkompetens,stor administrativ förmåga och oväld. Ansvaret

resultatetför avilar nämnden och odelat aktivi-starkare än i övrigamer
Uppgiften fördela intressenterteter. till andra inom hemslöjds-att bidrag
för speciellasfären verksamhetprojekt nära anknyterär också tillen som

traditionella myndighetsuppgifter kravmed opartiskhet och öppen-pastora
het.

6.1.3 Primärverksamhetens förutsättningarkaraktär och

Hemslöjden omfattar olika verksamhetskaraktäristika irik floraen av
material,fraga tekniker, mönsterproduktslag, och alstrens använd-om

ningsomrade. Den är smaskaligttill kansin handarbeteettnatur som
de flestautövas människor behov eller hobby ocksåför privataav som men

inkomstskapande Hemslöjdaresysselsättning. spridda i helafinnsensom
ävenlandet den avsaluslöjden tillgängligakvalificerade enligtom
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uppgifter är koncentrerad till vissa delar, främst skogslänen. Lokal förank-
ring, anknytning till äldre tradition ortstypiska mönsteroch och metoder
framhålls ofta väsentliga för profileringen och därmedsom avsättningen

hemslöjdens produkter. Samtidigtav är skaparna alstren slöjdarna tillav - -
skillnad från konsthantverkaret.ex. och bildkonstnärer oftast Deanonyma.
har inte heller de bildat slagkraftiganågrasom intresseföre-senare egna
ningar.

Ett stöd skall kunna nå till den primära målgruppensom ut måste därför
kunna fungera decentraliserat och aktivt uppsökande. Information, utbild-
ning och rådgivning blir de viktigaste medlen i främjandeverksamheten.
Verksamhetsområdets komplexitet ställer samtidigt krav bådepå bredd och
djup är svåra möta.att ingensom kan behärska slöjdens allaperson
tekniker och material eller samtidigt värna de kulturella bevarande-om
intressena och företräda marknadens kommersiella krav. Mångfald, sam-
verkan och flexibilitet blir viktiga nyckelord för utveckling och ledning av
verksamheten.

Samtidigt krävs emellertid klar och fast central ledningen kansom
överblicka hela fältet inriktasamt och omfördela vartefterresurserna
behov Ävenuppstår. hemslöjden till sin är lokaltom natur bunden ochen
decentraliserad aktivitet finns många behov endast kangemensamma som
tillgodoses övergripande och samordnandegenom insatser. Det kan t.ex.

åtgärder föravse att trygga råvaruförsörjningen, försäljningskanaler och
Ävenerfarenhetsutbyte. nyrekryteringen aktiva slöjdare liksom vidare-av

utveckling stödpersonalens kompetensav kräver samlade och konti-
nuerliga insatser. Någon form central punkt kan företrädaav helasom
verksamheten behövs hemslöjden sikt skallpå kunna bevaraom sin ställning
i kamp med andra intressen. Ett både-och är alltså nödvändigt -såväl
möjligheter till centrala initiativ och samordnade insatser verklig-ettsom
hetsnära praktiskt fältarbete för stödetatt skall få största effekt.-

Hemslöjden kan knappast betraktas lika primär offentlig angelägen-som en
het Deförsvar, rättsväsende, skolasom eller äldreomsorg. aktiva individer-

kan själva eller frivilligana sammanslutningargenom i utsträckningstor
för verksamhetenssvara fortbestånd. Samhällets stöd kan dock vara

motiverat bl.a. för främjaatt sådana insatser. Några formella
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hinder för åtminstonekanalisera delaratt det statliga hemslöjdsstödetav
via inom existerandeområdet sammanslutningar finns knappast. I Finland
och Norge offentligtadministreras den finansierade konsulentverksamheten
helt hemslöjdsrörelserna.de organiserade l vad vill och kanmånav man
välja praktiskadenna väg bl.a.beror på förutsättningar, existensensom av
lämplig föreningar,organisation eller dessas täckningsgrad och förmåga

auktoritativt olikaatt företräda intressen inom området stödetssamt
karaktär subjektivaockså förhållanden tradition ochmen av mer som
politiska värderingar.

6.1.4 lntressentstrukturen

Hemslöjdsverksamheten berör och i större eller mindre utsträck-engagerar
ning offentligamängdstor privata sammanslutningar före-ochen organ,
ningar. äroHemslöjdens vänner många. Däremot har slöjdarna själva som

intesagt skapat renodlad intresseorganisation sätt ärnågon påegen som
regel för närliggande yrkesgrupper hantverkare och kulturarbetare.som

Intressent- organisationsstrukturenoch påverkar förutsättningarstatens
utforma stödatt och föra sitt till den primäraut verksamheten. Den kan ge

möjligheter alternativtill variation och till egen regi-verksamhet men
också utgöra begränsning handlingsutrymmet. Traditionen och arveten av
i form etableradsedan länge struktur är i regel svaröverkomligtettav en
hinder när förändradet gäller ochatt verksamhet tillanpassa en nya
förutsättningar och behov.

Den viktigaste tillmedaktören när det gäller stödetstaten till hemslöjden
är landstingen änbestrider hälften kostnaden för de regionalasom mer av

enkonsulenterna Finlandhögre andel än i Norge och och även därutöver
olika bidrag verksamheten.till Detta förhållande har varit storger av

betydelse för möjligheten bygga denatt rådgivande aktivitetenut till den
bredd och kvalitet den i dag Samtidigthar. utgör emellertid dettasom
beroendeförhållande begränsning när det gäller möjligheterstatens atten
ensidigt besluta förändringar stödet.om av

Den utbyggnad det regionalpolitiska stödet länsnivå skettpå underav som
och länsstyrelsernas vidgadeår inom kulturomradet skaparsenare ansvar

möjligheter utnyttja styrelserna aktiva ävenatt inompartnersnya som mer
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hemslöjdsomradet och i denatt praktiska fältverksamheten samordna och
inrikta aktiviteterna i samklang med andra utvecklingsinsatser och speci-
fika förutsättningar i länet.

Den organiserade hemslöjdsrörelsen SHR och dess medlemsorganisationer-
-har sedan länge bedrivit ett och betydelsefulltengagerat arbete för
slöjdens fortlevnad och utveckling. Det beslut fattades SHRssom av
förbundsstämma för nâgra är sedan delaatt verksamheten i ideellupp en
och affärsmässig del ocksaen positivtsynes stödsynvinkel. Reformenur
torde i princip underlätta och öka möjligheterna att organisationenge en
roll mottagare och ocksa verkställaresom det statliga stödet. Samtidigtav
kan emellertid konstateras denatt organisatoriska uppdelningen ännu är
helt genomförd och accepterad inom rörelsen. Bindningen till den affärs-
mässiga verksamheten är pa manga häll fortfarande markant och det
känslomässiga förengagemanget och identifikationen med butiksrörelsen
stark. Detta är sannolikt orsakerna tillen av att organisationen hittills inte
kunnat attrahera störreett antal aktiva slöjdare bliatt medlemmar. Detta
utgör naturligen begränsning hemslöjdsorganisationensen av auktoritet och
acceptans talesman för slöjdarkollektivetsom och fördelare ochsom
förvaltare det statliga hemslöjdsstödet.av
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STÖDMODELLER7 ALTERNATIVA

l detta avsnitt olika modeller föroch diskuteras fördel-presenteras några
ning, administration statliga stödet.och det Destyrning följer iav
väsentliga delar är medvetet valdadirektivens angivelser så deattmen
exemplifierar förhållningssättoch ochrenodlar skilda aspekter rörande
stödets utformning. kombinationerManga variationer och mellanpå dessa
grundmodeller är därför möjliga.

7.1 Helt decentraliserat hemslöjdsstödstatligt

7.1.1 Rgionalt ledningsamordnat stöd länsstyrelsensunder

MogeilsrLLkerthst

Länsstyrelserna fördet sakmässiga hemslöjdsfragorna.huvudansvaretges
För denna uppgift knyts till rådgivande beståendestyrelsen ett organ av
representanter för bl.a. landsting, hemslöjdsorganisationer, länsmuséer
m.fl. och aktiva slöjdare. Länsstyrelserna NFHsövertar nuvarande roll att
pröva huvudmannaskapet för länshemslöjdskonsulenterna och utanordnar
medlen för dessasverksamhet. Organisationsstödet till SHR kvarstår men
fördelas länsstyrelserna till länsföreningarna, vilka därefter får avgöraav
hur kontingent de i sinstor vill till SHR centralt.tur Utrymme finnsge
för central myndighet för hemslöjdsfrågor.

M0

Motiv till decentraliserad lösning sökaskan i det förhållandeten att
slöjdandet är mycket småskalig, lokalt bunden och utspridd verksamhet.en
Att bevaka och utveckla de ortsypiska dragen i hemslöjden framhålls också
ofta i debatten väsentlig faktor för kunna bevara livskraftigattsom en en
och unik slöjdverksamhet. Förutsättningar för hemslöjdsverksamhet, tradi-
tioner och behov insatser varierar starkt mellan olika delar landet.av av
Det kräver det samhälleligaatt stödet har sin tyngdpunkt i basen, är
flexibelt anpassbart till regionala särförhallanden och förutsättningar samt
är lättillgängligt och gripbart för den primära målgruppen slöjdarna. Det
regionala statliga länsstyrelsen, kan bättre änorganet, central instansen
bedöma vad behöver göras inom området.som
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látiozmainçtosmeifskses éiâkgsâim;

Modellen innebär länsstyrelsen -förutomatt utanordna medlen föratt
länshemslöjdskonsulenternas verksamhet övertar NFHzs nuvarande roll att-
pröva fragan huvudmannaskapet. Detta kan till lämpligtom ges organ, som
länshemslöjdsföreninglförbund, länsmuseum, landsting bör eventuelltmen
även kunna länsstyrelsen själv.axlas Viktigt beakta vid valetattav av
huvudman organisationensär -förutom kännedom eller intresse förom
stödverksamheten förmaga-dess uppfyllaatt arbetsgivarrollen och ge
konsulenterna erforderligt administrativt stöd.ett

Det organisationsstödetnuvarande till SHR kan bibehallas i denna modell
fördelas länsstyrelsernamellan och dessa utbetalas till länshem-men av

slöjdsföreningarna. Fördelningsnyckel kan antalet betalandet.ex. vara
medlemmar statistiskteller och objektivt lätt fastställbartannat krite-
rium. Det stödet mednuvarande mindre paspädning skulle 100 kren ge ca

medlem ungefär likad.v.s. mycket den genomsnittliga ärligaper som
medlemsavgiften hemslöjdsorganisationeninom torde ligga Det fingepa.
sedan bli länsorganisationernas sak avgöra hur kontingentatt de i sinstor

vill till huvudorganisationen förtur den förbundsverksamheten.centralage
Detta skulle stärka lokalade och regionala föreningarnas ställning och
auktoritet och basverksamhetensmarkera betydelse. Ett problem är här

bland SHRs ingaratt medlemmar nagra riksorganisationer regionalutan
masteunderstruktur. Någon länsstyrelsereller nâgra därför uppgift ochges

förmedla ekonomiskt stöd tillatt ett dessa. Detsamma gällerresurser
bestridandet kostnaderna för de helt finansierade konsulenter-statenav av

för och sameslöjd.spetsarna

De centrala projektpengar NFH disponerar till alltföruppgårsom nu
blygsamt belopp för skalldet motiveratatt fördela dem mellanattvara
länsstyrelserna för hemslöjden särskilt öronmärkta projektmedel.som
Behovet dessa bortfaller såvida inte later dem helt ellerav pengar man
delvis inga i och förstärka det tidigare nämnda organisationsstödet till
hemslöjdsrörelsen eller konsulentverksamheten. Länsstyrelserna förfogar
redan i överdag betydande medel avsedda för stöd till regional utveckling.
Det torde räcka med påpekande styrelserna vid disponeringenatt dessaav
medel även bör beakta hemslöjdens intressen och behov.
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Modellen medför länsstyrelsenatt även sakmässigt tilldelas huvudansvaret
för verksamhetsområdeett för vilket organisationen i dag har fack-
mässig kompetens. Det kan dock inte rimligt till varje styrelseattvara
rekrytera personal med speciell kunskap och erfarenhet fran hemslöjds-
omradet. Hemslöjdens komplexa karaktär gör, framhallits i detsom
tidigare och även Statskontoret pekar i sin utredning Länshem-pasom
slöjdskonsulenterna huvudmannaskap finansieringform,och att oavsett-

star huvudman det inte är möjligt enbartvem som som att genom
huvudmannaskapet fä sakkunskap från de olika delarna i länshemslöjdskon-
sulenternas verksamhetsområde. ärDet också väsentligt verksamhets-att
planeringen sker likartat sättpå ett huvudman. Statskontoretoavsett
förslår därför samradsgruppatt knyts till huvudmannen med nagor-en
lunda Sammarepresentation i varje län. förslag framfördes f.ö.samma
redan 1977 hemslöjdsutredningars har hittills endast iav realiseratsmen
begränsad utsträckning. Organet bör sin sammansättning langtsagenom
möjligt täcka in hemslöjdens olika funktioner och intressenter bestaoch av

för länsstyrelsen,representanter landstinget, hemslöjdsorganisationerna,
länsmuseer aktiva slöjdare.etc. Samradsgruppenssamt huvudsakliga upp-
gifter skulle samordna hemslöjdsverksamheten,att och priori-vara initiera

projekttera årligen upprätta förslagsamt till handlingsprogram för regio-
nala insatser inom omradet. Dessutom bör följa och utvärderagruppen upp
föregående insatser.ars

Med detta alternativ bortfaller uppgifterna för och därmed behovet av en
central myndighet för hemslöjden. Budgettekniskt kan behandlas istödet
samband hanteringenmed anslaget C ä. Regionala utvecklingsinsatserav

Medel krävs inte längre för NFHzs administration.m.m. behöverDetta
dock inte innebära kostnaden föratt adm histrationen baraminskar, att
arbetet flyttas till andra och utgiftenatt i fortsättningen blir svär att
särredovisa och därför kan upplevas icke-existerande.som

7.1.2 Regionalt samordnat stöd under landstingets ledning

Ett alternativ till den diskuterade lösningen förordasochnu avsom
Statskontoret i tidigareden nämnda utredningen rörande länshemslöjdskon-
sulenterna är lata landstingen länsstyrelsernaatt istället för bära huvud-

för den hemslöjdsfrämjandeansvaret verksamheten.
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M09

Motiven för decentraliseringen är desamma tidigarepresenteratssom
7.1.1.under Vad beträffar valet landstingen huvudaktör ärav ettsom

för dettaargument de föratt större delen det finansiellasvarar av
bidraget till konsulenterna. De är fleraocksa i fall huvudman för verksam-
heten, uppgift de fyllt väl inte minst da det gälleren som det personal- och
ekonomiadministrativa stödet till konsulentfunktionen. Landstingen har
redan god kunskap och hemslöjdsverksamhetenen gott inom länetgrepp om

också beträffandeoch närliggande aktiviteter inom terapiverksamheten
och omsorgsområdet.

QtÅOLmEiQQPSlLeÃfEkEBLQiâkgsâig;

Hanteringen stödet kan i ske sättav stort på berörts i avsnittsamma som
7.1.1. Landstinget utser dock huvudman efter samråd med länsstyrelsen. En
samrádsgrupp till stöd för konsulenternas arbete inrättas. Kostnaderna för
konsulentverksamheten bestrids över anslaget C 4 betalas direkt tillmen
landstinget sedan fördelar vidare tillsom det eventuellt utomstående
huvudmän. Organisationsstödet till ideella hemslöjdsrörelsenden hanteras

länsstyrelsen på sätt tidigarei detav alternativet.samma som

Fördelen med långtgående decentraliserad lösning ären främst denatt
nära anknyter till väsentliga grunddrag i hemslöjdens väseneget små--
skaligheten, mångfalden, lokal inriktning och förankring. Den ger ansvar

mandat tilloch de regionala aktörerna verksamhetenatt till deanpassa
behoven inom regionen. linjeDen ligger också i med allmänegna itrenden

offentlig debatt och attityd decentraliseringökadgentemot och delegering.

Statskontoret konstaterar emellertid också i sin utredning de nuvarandeatt
riktlinjerna för stödet och finansieringenden delade mellan ochstaten

resulteratlandstingen i oklarheter verksamhetens mål inriktning.ochom
förStatens motiv satsningarna konsulentfunktionen är förstai hand,pá

främjaatt slöjdverksamhetenman, förmenar medel fåett attsom
inkomstbringande arbetstillfällen landsbygdenpå landstingenute medan

konsulenternasfrämst kulturpolitiskverksamhetser insats. Detsom en
förhållandet fördelningenatt överförtsstatsbidraget till länsstyrelsernaav
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satsningen hemslöjdpå börmarkering attStatskontoretuppfattar ensom
utveckling.perspektivet regionalises

skulle kunna undanröjasmålochsyftestödetsrörande omoklarheterDessa
fastställdeförhandling verksam-landstingsförbundetochstaten genom

respektive miniminivå föromfattningstatsbidragetsochinriktninghetens
mandatet och uppgiftenövertogvidarelandstingenlandstingsbidraget. Om

för länshemslöjds-huvudmanlänsstyrelsen utseefter samråd medatt --
landstingettill förutbetalades attstatsbidragetkonsulenterna och an-

eventuelltill huvudmanvidarebefordrasvändas där eller för annanatt
Detta ävenfinansieringsform. denenhetligskulle gerstaten uppnå en

behöver söka medelendast hoshuvudmanutomståendeförenklingen att en
bidragsgivare.ekonominoch redovisa till en

och landstingensmed statensSamtidigt problemetskulle det nuvarande
det statliga stödet ärförräkenskapsår Bestämmelsernaolika försvinna.

har sista ävenordetlandstingenärockså skrivna det i realitetenså att som
förhuvudmanmandatet utseformella attstatlig myndighet har detom en

länshemslöjdskonsulenterna.

decentralisering hemslöjdsstödet ärDe verkliga effekterna total avav en
allakommer underemellertid .Hemslöjdsverksamhetensvårbedömbara.

länsstyrelsernas alternativtomständigheter delmarginellatt avvara en
uppmärksamhet denna kommerlandstingens totala ansvarsområde. Vilken

ochpersonligt intresseägnas blir i hög grad beroendeatt på engagemang
aktivitet och initiativförmagahos politiker tjänstemänansvariga och samt

hos övriga Resultatet kommerhemslöjdsvärldenintressenter inom m.m.
län.med sannolikhet variera från län tillstor att

helhet kan ha olikaVad detta utvecklingbetyder för hemslöjdens mansom
uppenbaramodellen också haruppfattningar Klart är emellertidom. att

nuvarande utformning.hemslöjdsstödetssvagheter och brister jämfört med
fa samlad överblickfölja ochIntresset för möjligheterna löpandeoch att en

samarbete,Förutsättningarna förverksamheten försvagas avsevärt.över
försämras ris-länsgränserna ocherfarenhetsutbyte översamverkan och

utnyttjande den totalabli Ett bättrekerar dåligt tillvaratagna.att av
behovsområden ochspeciellakonsulentkapaciteten kraftsamling tillgenom

liksom möjligheternadifferentierad kompetensprofil försvåras,bättreen
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speciella och uddaatt uppmärksamma hemslöjdstekniker aktiviteteroch-
behöver underlag än länetstörre klart förbas. Ettettsom ansvarsom

lin-vitala fragormanga för hemslöjden materialförsörjning ochsom
samverkansprojektett.ex.,ullprojekten marknadsföring försäljningoch

saknas nuvarande projektmedlen 5anslaget B försvin-i modellen. underDe
får söka hållstöd från andra ioch slöjdens intressenter sådantner

konkurrens Nackdelen större änintressen. kanmed övriga med detta vara
vad anslagssummanden medlen i nuvaranderelativt antyder, dåblygsamma

för samfinansiering vilketutnyttjas olika satsningar,system i hög grad av
gjort sannolikt blivit än vadbetydligt störrede totala insatsernaatt som
skulle central handlingspartner medfinansiär saknats.varit fallet ochom en
Konsulenternas vidareutveckling fortbildning också blioch riskerar att
eftersatt medfinns samlat för detta.det inte någon ettom ansvar

Problemlistan längre visakan göras ovanstående kan räcka för att attmen
det även sin karak-hemslöjden med småskaliga decentraliseradeinom och
tär finns funktioneroch behöver övergripandegemenskaper som en mer

kunna blisamordning och för tillgodosedda.styrning att

Ökad7.2 samordning hemslöjdsstödetcentral av

I den kritik hemslöjdsstödets organisationriktats nuvarande harmotsom
också svåröverskådlighetanmärkts brist samordningpåpå systemets samt
och anmärkningar splittradesamverkan. inte minst har riktats detmot
huvudmannaskapet dubbla länshemslöjdskonsulenter-för och styrningen av

verksamhet, medverkat till osäker rolldessa oklar ochattnas gesom en
och varit källa till stödorganisa-kontroverser och friktioner mellanen
tionerna. bakgrunden kan diskuteraMot den det motiverat att envara

en.modell för ökad central samordning, ledning hemslöjds-och styrning av
stödet. I det följande skisseras olika detta syfte ochalternativ mednågra
inriktning.

7.2.1 Samordning konsulentverksamheten i myndgretsregiav

M°9ell2nJJ2r2h2t

Den första alternativ innebärdessa länshemslöjdskonsulenternaattav
samlas under central myndighet huvudman. Konsulentresursenen som
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koncentreras och kraftsamlas medverkar fortfarande regionalt näraoch sa
slöjdarna möjligt. Detta möjlighet bygga Specialkompetenssom attger upp
inom konsulentkåren med särskiltavseende på avsaluslöjdens behov. Kost-
naderna för konsulentverksamheten kan även här bestridas över anslaget

4.C Regionala utvecklingsinsatser Önskar. Länsstyrelsernasåm.m. om man
dock sakansvar för verksamheten. Ett organisationsbidrag till denges

ideella hemslöjdsrörelsen kan f.n. ochutga utbetalas antingen centraltsom
till riksförbundet eller via länsstyrelserna enligt decentraliseradeden
modellen. Vidare kvarstår särskilda för hemslöjden projektmedel.avsedda

Motix

Motiv för alternativet är framförallt möjligheterna hemslöjdskonsu-att se
lenterna stödets största och viktigaste komponent samlad helhetsom en- -

vilken största möjliga effekt skall vinnas. Totaltur dennauppgår resurs
idag till.mer än 50 fördeladepersonår i princip ochpå mjuk- enen
hardslöjdskonsulent föri varje län rikskonsulentersamt nagra spetsar

sameslöjd.och Det innebär konsulenterna iatt är jämt fördeladestort sett
över länen och har ungefär utbildningsa kompetensprofil överochsamma
hela landet. Om betraktar denna främst stöd för deman ettresurs mersom
kvalificerade slöjdarna helt eller delvis försörjer slöjdandetsig påsom -
med andra ord betonar den närings- och sysselsättningsmässiga aspekten

verksamhetenpa -är det uppenbart insatserna särskilt välatt ärinte
avvägda, varken ifråga geografisk fördelning kompetensprofil iellerom
förhållande till hemslöjdens utbredning, relativa näring ibetydelse som

Ävenlandet eller slöjdarnas behov. uppgifterna yrkesverk-antaletom om
slöjdare liksom dessas lokalisering är osäkra siffrorsamma tyder som

redovisats 1977 hemslöjdsutredningårs och glesbygdsdelegationen påav att
omkring 45% dessaskulle finnas i de sju skogslänen. Konsulentresursernaav
är emellertid inte fördelade med hänsyn till detta. behovSlöjdarnas av

inskränkerrådgivning sig inte heller enbart till de sidornatekniska avmer
verksamheten. Betydelsen design och mönsterutforming framhålls iav
debatten allt viktigare för slöjdprodukternaatt avsättning.skall finnasom
Den yrkesmässiga slöjdaren möter också problem ekonomisk ochav mer
företagsmässig Ävenkaraktär redovisning och skattelagstiftning. isom
dessa finns behovavseenden för hemslöjdens anpassadförhållandenav
rådgivning. Specialkompetens inom dessa områden dock detsaknas i stora
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hela inom dagens konsulentkår. Ekonomiska förutsättningar och behovs-
underlag finns inte heller för tillskapa sådanatt inom län.varjeresurser

Qtiotmsiamosmeifskte Qiâksssim;

konsulentkårenOm samlades huvudman skulleunder möjlighet skapasen
inrikta och fördelaatt radgivningskapaciteten såväl kvantitativt och kvali-

bättretativt efter behov och möjlig verkningsgrad än vad är fallet försom
närvarande. Givetvis maste uppgifterna genomföras fältetpåutesom nu
och nära källansa slöjdarna möjligt och konsulenterna samarbetasom- -

intressenter,med andra inte minst hemslöjdsföreningarna. Men resurserna
vissa fall koncentreraskunde i kraftsamlas tilloch slöjdtäta områdenmer

och till regioner där stödbehovet möjligheteroch få effekt insatser-att av
är störst. Lämpliga värdar för konsulenterna kan landstingna som nu vara

hemslöjdsföreningar,och även länsmuséer, skolor Säter-t.ex.men som
Överhuvud-gläntan hemslöjdens skola i Leksand, eller hembygdsgårdar.-

borde lokaliseringtaget sökas till platser har anknytning även ien som en
till hemslöjden,övrigt närbesläktadt.ex. verksamhet före-samtgenom

äldrekomst och hemslöjdsalster och ofta besöks slöjdareav nyare som av
slöjdintresseradoch allmänhet. är vidare viktigtDet värdorganisa-atten
kan erbjudationen konsulenterna administrativtbra stöd. Värdarnaett

skulle uppdrag från-på huvudmannen och ersättningmot för-svara
administrativlokaler, service konsulenternaför inte ha arbets-etc. men
eller ledningsansvargivare- verksamheten. Centraltför eller vissapa

regionala kundecentra för tillhandahållandeskapasutrymme speciali-av
serad rådgivning i fråga produktutveckling, marknadsföring ochom
ekonomi. För verksamhetsplanering, uppföljning fortlöpandeoch stöd till
konsulenternas arbete inrättas samradsgrupperintressentsammansatta i

med vadenlighet förtidigare föreslagits den decentraliseradesom
modellen.

Alternativet medför kraftsamlingönskvärdatt skall nåsom en genom
befintligaomdisponering ekonomiskaoch län kanvissaav resurser ramar

sinaförlora någon konsulenter.egnanuvarande, Det innebär emeller-av
konsulentstödintetid att saknas, baraskulle behöva konsulentervissaatt

fa arbetsfältskulle ett län. Entäckte flera möjlighet är detattsom annan
centralt ansvariga landstingkan förmå nägra och länsstyrelserorganet

andra intressentereller tillskjuta ytterligare medelatt
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neddragningatt behöverför förstärkning konsulentinsatsen utan enaven
göras andra håll.på

bestridas överkankonsulentverksamheten ett denKostnaderna för av
vill övereller så anslagetanslagdisponeratcentrala myndigheten manom

länsstyrelsernaoch förCia. utvecklingsinsatserRegionala svaram.m.
uppföljning.kameral Länsstyrelsernaochutanordning, löneadministration
verksamheten.förskulle däremot ha sakansvarinte något eget

hemslöjdsrörelsenEtt ideella ingårorganisationsbidrag till den i
riksförbundettilldirekt ellermodellen. Det kan antingen regio-utbetalas

skisseratsnalt via länsstyrelserna länsföreningarna, i föregåendetill som
centralt projektstödavsnitt. Vidare bör tillde möjligheter f.n.som

Övrigföreligger inom anslaget B 5verksamhet bibehållas.postengenom

En uppgift läggs det odeladestor det förpå ansvaretorgan som ges
konsulentverksamheten. härkan tänkas.Flera olika möjligheter Det synes
dock naturligt huvudman. Nämndenvälja NFHmest haratt redanvara som
kontakt med den mängd offentliga intresseorganisationerstora organ, m.m.

ellerpå ett sätt har för hemslöjdenbetydelse och har därmedannatsom
byggt nätverk konsulenternasett kan stötta underlättaoch arbete.upp som
Myndighetens koppling till NUTEK innebär har goda förutsätt-att man
ningar beaktaatt de närings- sysselsättningsmässigaoch aspekterna på
hemsl

Fördelarna med alternativet delvis berörts i motivavsnittet ärsom ovan- -
främst skulledetatt möjliggöra bättre utbyte konsulentstödetett av

detta kanatt kraftsamlas bl.a. därtill områden förutsättningargenom och
behov föreligger att utveckla slöjdandet till välbehövlig och konkurrens-en
kraftig försörjningskälla. insatserna kan också varieras över tiden i takt
med förändrade förhållanden och krav. Erfarenheter från den löpande
verksamheten resultatoch olika utvecklings- och pilotprojekt kanav
lättare spridas komma större krets tilloch del. En väsentlig fördel ären
vidare konsulenterna iatt detta alternativ klart skulle framstå som
opartiska rådgivare koppling tillutan speciell intressentgruppnågon och
därmed tillgängliga för alla är engagerade i hemslöjdsverksamhet.som
Ansvaret för konsulenternas fortbildning är också klart och entydigt.
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ochövergripandebevaka för hemslöjdenförutsättningar attNuvarande
bred ochutvecklingsprojektochinitiera drivacentrala fragor att avsamt

Behovet attslöjdens bibehålls.utvecklingförbetydelsegrundläggande av
flerafranfinansielltinsatser inte minstsamordnakunna och -engagera -

tillgodoses.konstellationerintressenter i olika

praktiskabetydandesamtidigt nackdelar ochMen alternativet inrymmer
uppfattasellerkan blikonstruktionennaturligtvis attärproblem. En risk

ocksakanbyråkratisk. Detstelbent ochcentraldirigerad,överdrivetsom
verksamhetenioch engagemangetintressetregionalainnebära detatt

minstinteförankringennödvändiga lokaladenfalnar därigenom avoch att
omstruktureringDenförsvagas. somresurserkonsulentverksamheten av

konfliktergenomföras attsäkerligen utankantillalternativet syftar
ochresursallokeringEn ojämnberörda parter.olikameduppstår mer
medkontroversersvârbemästradeochtillupphovtilldelning kan nyage

problem ärsvarlöstpraktisktsikt. Ettlängreskilda ocksa paintressenter
konsulenternaförkostnadernahälftenänMerfinansieringssidan.vidare av

därförförutsätter attmodellenrealiserandeEttlandstingen.bestrids avav
med såtecknas statenavtalochsig somatt ettansluterlandstingsamtliga

börDettamodellen.decentraliseradedenkringberörts i diskussionen
ocksåeventuelltfinansiering,inriktning ochsyfte,behandla verksamhetens

länsöver-denför bl.a.avräkningsförfarandeforminkluderande nagon av
optimistiskt attatt antatordeDetkonsulentverksamheten.gripande vara

möjlig-Någratid.rimligskall inomsamförstånd nåstotaltsådant enett
enhetligtframtvinga ett-föranledning attstatenellerheter nagon-

bedömaminenligtinteföreliggeralternativenligt dettahuvudmannaskap
ning.

SHRviaMedelsfördelning7.2.2

ocksamodell är,samordnadförinomlösning somEn alternativ enramen
riksförbundet.tilldirektstödetstatligadet gardirektiven,framförs i att

kanstatligt stöd nagrain i begreppetläggervadberoendeBl.a. pa man
alternativ.dettainomskisserasvarianterolika

moéellarLLkgrthât

riksför-tilldirektmöjligtformobundenistödet såstatligaDet somges
malochsyftetillbegränsas attStatens angebundet. engagemang
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för verksamheten och att för själva bidragsöverföringensvara från det
anslaget tillegna mottagaren.

MW

Motiven för sådan lösning kan önskanen från samhälletsvara sidaen att på
relativtett okomplicerat sätt stödja verksamhet innebären attsom

väsentliga samhällsfunktioner ochellerutförs väsentligaatt samhällsmål
k åan uppn s.

ätiosmninioslLeifektet Qiâkgsâign;

En tillämpning denna princip inom hemslöjdsområdetav skulle innebära att
de statliga stödmedel finns inomavsattasom anslagen 5.nu B Främjande

hemslöjden C 4. Regionalaav samt utvecklingsinsatser för konsulent-m.m.
verksamheten direkt till riksförbundet förgavs verksamheten sådan.som
Stödet bör då obundetså möjligt.vara Det får ankommasom SHRpå att
inom för angivet syfte avgöraramen hur skall fördelas till olikapengarna
ändamål information, fasta tjänstersom för rådgivning, speciella utveck-
lingsprojekt Ietc. detta ligger förbundetatt har mandat huvudmanatt utse
för länshemslöjdskonsulenterna.

Fördelarna med alternativet är i stort desamma berörts i föregåendesom
avsnitt. Möjligheterna till samordning och flexibilitet ökar stödet kanoch
hanteras enkelt och obyråkratiskt. Den statliga administrationen och
detaljkontrollen minimeras.

Principen med iett stort frittsett disponerat stödanslag kan -som
närmare berörts kapiteli 6 med fördel användas när verksamheten är- av
sådan karaktär syfteatt och mål entydigt resultatetkan fastställas och
någorlunda enkelt och objektivt mätas, eller med andra begreppet0rd där
målstyrning praktiskt kan tillämpas. Metoden kan också närutnyttjas det
gäller upprätthållaatt sådana för det demokratiska samhället grundläggan-
de funktioner fullgörst.ex. de politiskasom av partierna. kan ocksåDet
komma ifråga i andra sammanhang då stora medborgargrupper är berörda
och täckanderepresenteras och auktoritativaav organisationer t.ex.som
idrottsrörelsen. Inga dessa villkor är emellertidav uppfyllda i detta fall.
Även hemslöjden harom ett stort kulturellt och sysselsättningsmässigt
värde väl motiverar samhälletssom stöd dockär den
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inte grundläggande betydelse de politiska partiernast.ex.av samma som
verksamhet. SHR och dess medlemsorganisationer kan inte heller på samma
sätt idrottsorganisationerna fångasägas alla eller det storasom upp
flertalet de aktiva yrkesverksamma ellerutövarna varken de slöjdarnaav -
amatörerna.

Alternativet innebär också skulle anförtros uppgiften fördelaSHR attatt
bidrag inom sin även till organisatio-medlemskrets utomståendeegen men

och eventuellt även är dock myndighetsupp-privata Dettaner personer. en
gift svårligen kan överlåtas privat organisation. statligaDetpasom en

tillbidraget hemslöjdsorganisationen öka kan inne-skulle markant, vilket
bära i och för sig välkommen resursförstärkning. Samtidigt medför dettaen

statligadet stödet särklassigt inkomst-blir hemslöjdsrörelsens störstaatt
skullekälla. Man bli kanske intresseradmindre beroende också mindreoch

medlemmarnas insatser skulle karaktärenoch verksamheten i fâstortav av
allmännyttig institution. organisa-klart hämmande förDetta kanen vara

vitalitettionens och utökat och i frittutveckling. Ett stort settegen
disponibelt stöd skulle, medlemmarnas divergerandebakgrundmot av

kring rörelsensvisioner under olyckliga omständigheteruppgifter, dessutom
bidra till söndringkunna riksförbundet.inomen

genomförande också landstingen iEtt alternativet avtal medkräver ettav
vad berörtsmedlikhet föregående.i detsom

7.2.3 Stöd till konsulentverksamheten via SHR

Mogellgnjjgrthgt

tillstatliga stödet be-hemslöjdsfrämjande verksamhet renodlas ochDet
till enbart radgivningstjänster. Några öronmärktagränsas att resur-avse
verksamheten ledaför SHRi ej. uppdragetövrigt attutgår gesser

râdgivningsverksamheten till intentionerstatsmakternasoch, hänsynmed
avgöra särskildstödet, dess utformning. Behovetmed inriktning och enav

utbild-hemslöjdsmyndighet bortfaller. stödet frånstatliga utbetalasDet
åttonde huvudtiteln.ningsdepartementet
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M0

Förenkling, hemslöjdens kulturellaökad betoningsamordning, aspekterav
administrativaminskat behov statligasamt resurser.av

Qtiosmniaqpsmeifekset Qiâkysâim;

En renodling stödet tilloch begränsning det statliga att enbartav avse
radgivningstjänster kan godkännerutformas sa och finansielltatt staten

konsulenttjänster hemslöjdsrörelsengaranterar antal inomett t.ex. detpa-
sätt sker Finland villi och Norge. Om största möjligasom man ge
flexibilitet bör hand syftetät emellertid i förstasystemet med konsulent-

malstyrningstödet klart uttryckas stödmottagarenmedan frihet attges
bedöma kompetens, Verksamhetsinriktning för râdgivningstjänsten.etc.
Utbetalningen medlen kan i fall lämpligen skedetta direkt till huvud-av
organisationen sedan fördelar bedömningdem efter vidare tillsom egen
länsorganen. Alternativt kan den decentraliserade modellen tillämpas,
d.v.s. staten antalet tjänster länsorganenvid och medlen viaanger ges
länsstyrelserna till dessa. l det fallet bör medel avdelas för ellersenare en
flera tjänster vid riksförbundet. Med hänsyn till den huvudsakliga kulturella
tradition SHR-organisationen är bärare kan alternativetsom av ses som en
markering hemslöjdens kulturpolitiska värde. Det är da logisktav detatt
statliga för stödet överförsansvaret fran industridepartementet till utbild-
ningsdepartementet. Medlen kunde utbetalas direkt fran departementet till
riksförbundet eller utanordnas via kulturradet.

Sedan antalet tjänster och kostnaderna för dessa definierats krävs från
sidastatens i endaststort kamera insats för utanordningen av pengarna

och normal redovisningskontroll och revision. Någon särskild myndighet
eller fackkunskap inom stödverksamheten behövs inte. Den statliga admi-
nistrationen kan därför göras enkel och billig. Väljs centraliserad lösningen
som Norgei skulle alla konsulenter samlas under huvudman, vilketen ger

klarare struktur ochen ansvarsbild än f.n.

En överenskommelse med landstingen även härmaste träffas. De nuvaran-
de projektpengarna menskulle försvinna vid oförändrad ekonomisk ram ge
utrymme för ytterligare konsulenttjänsternâgra eller frikostigt beräk-mer
nade och dessa.expensmedel förrese- Hemslöjden skulle
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ifråga särskilda projektmedelbehov konkurrera med andraalltså fåom av
statligasökanden landstingen, eller andrafrån länsstyrelsernamedelom

myndigheter och privata sponsorer.

ställningSHR med anslutna organisationer fårAlternativet innebär att en
för helthemslöjdsområdetinom medhalvofficiellt ansvar ensom organ

Hemslöjdskonsulen-kvalificerad konsulentverksamhet.samhällsfinansierad,
är dåhuvudsakligen icke medlemmar. Detinsatser sigriktar motternas
ävenbaraväsentligt yrkesmässigt kompetentaupplevs inte utandeatt som

huvud-partsintressen, innebär ävenvilket attneutrala och obundna av
tidigaremotsvarande image. Organisationen harhamaste sommannen
allt inteframförsådan bredd och uppslutningframförts emellertid inte en -

främjan-den helt neutralbland slöjdare upplevsyrkesmässiga att som en-
ärdeöppna för alla medborgaredeförening tjänster står oavsett omvars

beslötsedanuppdelning SHR förmedlemmar Den nagra åreller ej. som
kommer-ideellaboskillnad skedde mellan den ochgenomföra varigenom en

utveckling.sådansiella underlättar visserligen i vissverksamheten man en
organisationen.genomförd accepterad inomhelt ochDen är dock ännu

och ärverksamhetsidé arbetsinriktningoch págårDiskussioner rörande mal,
genomförts innantid även sedan förändringintensiv. också långDet tar en

Ett totaltfäste i allmänhetens medvetande.den trängt och fåtttillut
medlemsorgani-rådgivningsverksamheten till SHR och dessöverförande av

delreaktioner frånockså mötas negativasationer skulle sannolikt avenav
åtminstonemed risk för avhopp och tempo-den konsulentkåren,nuvarande

stödet.rärt effektminskad av

medlencentraltär vidare deEn med alternativet avsattaklar nackdel att
begränsas möjligheternaförsvinner. Därmed attför projektverksamhet

och över-väsentligaför hemslöjdens fortlevnadinitiera och driva sådana
Vidareoch ullprojekten.de nuvarande lin-gripande verksamheter t.ex.som

de statligatill SHRorganisationsstödetbortfaller det nuvarande om
kanrådgivningsverksamheten. Dettabekostamedlen endast är avsedda att

rörelsefrihetmindrehemslöjdsrörelsen då fårnackdel för somses som en
användning.beträffande det statliga stödets
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7.3 Klarare gränsdragning mellan M7H och SHR

wogellsrLLkerthst

Den hemslöjdsfrämjande verksamheten delas in i olika sfärer där NFH och
SHR langtså möjligt kan renodla sin profil och sina insatser. För
myndigheten ligger då de sysselsättnings- och näringsmässiga uppgifterna
närmast medan SHR tydligareett för verksamhetges med kulturellaansvar
förtecken. Basen för nämndens insatser skulle utgöras de nuvarande friaav
projektmedlen delvissamt återstående medel fran det särskilda treåriga
samverkansprojektstödet. Nämnden far tydliga mandat kunna stödjaatt
även kommersiella aktiviteter. SHRs statsbidrag överförs till och utanord-

fortsättningsvis från utbildningsdepartementetkulturradet.nas Konsulent-
verksamheten delas i basverksamhetupp leds enligt nuvarandeen som
ordning medan konsulenternagra knyts direkt till den centrala myndig-
heten, dock nödvändigtvis med central placering.

M09

Bidragande till den schism uppstod mellan SHR och NFH kan densom vara
oklara rollfördelningen mellan organisationerna. Båda har helhetssyn paen
hemslöjden till grund för verksamheten d.v.s. intresse- och ansvarsomradet
omfattar såväl de kulturella och sociala de närings- och sysselsätt-som
ningspolitiska aspekterna. SHR och dess medlemsorganisationer är den
största mottagaren det statliga hemslöjdsstödetav och nämndens mest
frekventa samarbets- och kontaktorganisation. Detta kan god basvara en
för näraett och samarbete.gott Uppstâr gnissel relationerna ochi
motsättningar mellan aktörerna kan systemet med den påtvingade, konti-
nuerliga och breda kontaktverksamheten emellertid lätt destruktivt.bli

En latent konfliktrisk ligger onekligen i NFHs uppgift samordnaresom av
konsulentverksamheten bemyndigandetoch att pröva huvudmannaskapet
för konsulenterna. Flertalet dessa har länshemslöjdsföreningförbundav en

arbetsgivare. spänningar har intesom sällan konsulenterna,uppstått mellan
arbetsgivarenföreningen och nämnden rörande tolkningen principen omav
konsulenternas självständiga ställning.
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En möjlighet minskaatt konfliktytan SHRmellan och hemslöjdsmyndig-
heten skulle kunna dela in verksamheten i olika sfärer däratt parternavara
kan renodla sin profil och överlappande eller konkurrerande intresseom-

begränsas.raden Närmast till ligger da göra uppdelning mellanhands att en
kulturellasocialahemslöjdens aspekter och de närings- sysselsättnings-och

politiska. Den ideella hemslöjdsrörelsen kan främst bärare ochses som
främjare de förstnämnda aspekterna, medan myndighet kan ha störreav en
förutsättningar bevaka deatt senare.

utiotmninvsfteifskte Qiâkssâim;

Myndigheten skulle då främst inrikta sin verksamhet övergripandemot
betydelseprojekt närings- sysselsättningsmässig synvinkelochav ur som

insatser för tillförseln för hemslöjden ocht.ex. att trygga vitala råvarorav
material, främja och marknadsföring stödannat produktutveckling och ge

ABtill försäljningsorganisationer som Svensk Slöjd avsättnings-ochnya
försökkanaler samt köparkategorier och -marknaden Föratt na att nanya

effekt maste samverkan här etableras antal andranaturligen med ett stort
offentliga såväl regionalt privata organisationercentralt samtorgan, som

företag, projektadministrationsuppgiftoch erfarenhetsmässigt välen som
omhänderhaskan basenstatlig myndighet. Den finansiellacentralav en

Övrigskulle 5.posten under Bverksamhet nuvarande anslagetvara
Främjande hemslöjden. och förtydligat och ade-Ett fortsatt mandatav

stödjakvata kommersiella aktiviteter medel föratt även ochresurser
dock föreligga. kandetta maste det det nuvarandeBasen för senare vara

till hemslöjdsrörelsensstödet butiksverksamhet dä ävenmaste utgasom
fortsättningsvis. Det bör till även närings-emellertid vidgas andraatt avse

sysselsättningsfrämjandeoch bidrag Svensk Slöjd AB.än enbart tillinsatser
innebär inte utgifter. Stödet tillkomDetta någon reell utökning statensav

omfördelning tillgängliga medel. Rimligen skulle deredanengenom av
vid periodensdärför tilltillbaka ursprungligt ändamål.utgång ha förts

modell hari denna det hemslöjdsorganet naturligen sinstatligacentrala
industridepartementetsinomplats verksamhetsområde och myndighetssfär.

nuvarande bidraget 5BDet till anslaget däremot borde logisktSHR under
till Utbildningsdepartementetöverföras direkt kulturradetför eller viaatt
till riksorganisationen.utbetalas emellertidtorde knappast ha nagonDetta

betydelse,praktisk kan symbolhandling.utan närmast ensomses
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konsulentverksamheten. Klart ärEn komplikation i denna modell är att ett
för kunnasyftenfrämjande andra attsåväl kulturella resultatgeav som

kontaktnära med slöjdarnaförutsätter praktiskt fältarbete i ochett
endast konsulentfunktionvilketmarknaden för hemslöjdsprodukter, kanen

utföra.

särskiltFlertalet hemslöjdskonsulenternade nuvarande pa mjukslöjds-av -
och fungeramed bärareområdet torde främst identifiera sig som av-
konsulentverksamhetenkulturarvet. emellertidI modellen ligger att tyd-

ävenligare inriktas främjaoch medvetet än kan mot att slöjdenmer nu
näring tradition ochmed beaktande kulturell dennapå grundatsom av

nyskapande. den nuvarandeDet skulle kunna ske konsulentfunk-attgenom
tionen basverksamhet stöd i förstaåt hand yrkes-ses som en som ger
utövande slöjdare rådgivning,och potentiella sådana med information och
kontaktverksamhet Härutövervissa utbildningsinsatser. skullesamt konsu-
lenterna utbildningsarbeteockså kunna bedriva ochinformations-ett riktat
till andra har slöjden sitt verksamhetsområde arbets-t.ex.som som som

lärare i olika förskolepersonal.terapeuter, utbildningsstadier och Det kan
röra sig grundutbildningar eller fortbildningsinsatser. Denna verksam-om
heten bör dock efterfrågestyrd avgiftsfinansierad.ochvara

Denna inriktning kräver marknadsinriktad profil hos konsulenterna.en mer
En viktig uppgift för nämnden blir därför initieraatt och driva ett
kompetensutvecklingsprogram för konsulenterna. Konsulenternas normal-
instruktion behöver också över.ses

Som komplementett till detta kan konsulenter knytasnagra direkt till den
centrala myndigheten för speciella närings- och sysselsättningspolitiska
insatser. De bör företräda speciell kompetens i fraga t.ex. produkt-om
utveckling och design, marknadsföring småskaligoch produktionsteknik och
-ekonon-ui. Dessa konsulenter skulle arbeta över hela landet eller över
större regioner. Placeringen kan central eller i slöjdartätanågra län.vara
Givetvis krävs här samarbeteett med övriga hemslöjdskonsulenter, organi-
sationer och andra intressenter inom omrâdet.

Andra väsentliga uppgifter för den centrala myndigheten skulle attvara
övergripande följa utvecklingen inom området initiera och främjasamt
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studier kunskapskapar ökad slöjdarna, situation och behov,derasomsom
avsättningsmetoder -kanaleroch En bekostaväsentlig uppgift äretc. att
helt delvis samordna störreeller och projekt rörande produktutveck-t.ex.
ling och ravaruförsörjning verka för slöjden introducerassamt att påatt

är också främja utvecklingen relevantamarknader. Viktigt attnya av
utbildningar slöjdare.för

Verksamheten fortlöpandeförutsätter kontakter med antalett stort
och institutionerorganisationer där samarbetet medmyndigheter, men

Glesbygdsmyndigheten, utvecklingsfonder och arbetsmark-NUTEK,t.ex.
nadsmyndigheterna sannolikt blir intensivt än hittills.mer

SHR organisationsbidraget, frittfar bör kunna disponerasgenom som
fortlöpande ochnärmare stöd för verksamhet blirutan bindningar, sinett

mindre projektbidrag fran nämnden.beroende Det bör dock markeras attav
bidraget interörelsen och enbart riksförbundets aktiviteter. Dethelaavser
bör försorg ävenalltsa förbundets komma medlemsorganisationernagenom
till del.

När huvudmannaskapsfrâgan för kan den lösasdet gäller konsulenterna
7.1enligt i avsnitt 7.2 alternativen. Ende tidigare och skisseradenagon av

delades därmöjlighet är det mellan landstingen och staten,attannan
Ävennämnden. här alltså mellaninflytande utövades måstestatens av

förträffas avtal villkoren konsu-staten och landstingen ett reglerarsom
lentverksamheten nämndens den statligaoch där roll huvudman påsom
sidan definieras.

Samrâdsgrupper inrättasstöd för konsulenternas arbete läns-påsom
kontakt-ochplanet, sätt i tidigare modeller blir viktigaochpa samma som

samarbetsparter för nämnden.

En fördel rollfördelningden skisserats skullemed atttyp av som ovan vara
konfliktytorna SHR begränsades. Hemslöjdsrörelsenmellan nämnden och

u
skulle hjälp det statliga organisationsstödet möjlighetmed att merav ges

ideologiska organisatoriska utveckling.ostört sig sin ochkoncentrera pa
främjandeverksamhetenSamtidigt bevaras den nuvarande flexibiliteten i

såväl projektverksamhet finns kvarför radgivnings-attgenom resurser som
och för bredare utvecklingsinsatserplattform överblick, samordning ochen
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bibehålls. Behovet samarbete med SHR kvarstarav skulle kunnamen
utvecklas konstruktivt och förtroendefulltmer organisationernaom mer
kompletterar än konkurrerar med varandra.

Om detta skulle bli resultatet även i praktiken är emellertid ovisst. Demer
kulturella, sociala och näringsmässiga aspekterna är i realiteten intimt
sammankopplade i hemslöjdsverksamheten och kan inte meningsfulltpa ett
sätt särskiljas från varandra administrativa föreskriftergenom och organi-
satoriska reformer. De skarpa motsättningar mellan nämnden och SHR som
utvecklades under samverkansprojektets slutfas enligt min meningvar
inte heller främst beroende oklarpa rollfördelning hänförlig tillutan mer
personkonstellationen och andra förhållanden. Slutligen kan erinras attom
det kanske väsentligaste motivet för nämndens tillkomst skapaattvar en
myndighet kunde lägga helhetssynsom hemslöjdsverksamhetenpaen inklu-
derande såväl dess kulturella och sociala närings- sysselsättnings-ochsom
politiska innehåll.





8,1

FÖRSLAG8 SLUTSATSER OCH

8.1 Sammanfattande kommentar

Det statliga stödet till diskuterats ochhemslöjden har utretts i olika
sammanhang Främjandeverksamhetenunder lång följd år. har ävenen av -
med bortseende från uppstod mellanden schism NFH och SHR isom
slutfasen det s.k. kritiseratssamverkansprojektet olika intressenterav av-
inom hemslöjdsområdet. pekatMan har därvid bl.a. den ipå förhållande till
verksamheten synnerligen organisatoriskakomplexa strukturen för-som

överblick,svarat samverkan och kraftsamling. Det har också hävdats att
stödinsatserna haft tränga till den egentligasvart att målgruppenner -
slöjdarna och alltför förbrukatsatt delstor inom denen resursernaav-

vildvuxna organisationsfloran eller offrats manifestationer.på yttre Hem-
slöjdskonsulenternas vida arbetsuppgifter, uppsplittring olikapå huvudmän
och ekonomiskasmå har hävdar lettmånga till verksam-resurser svag- -
hetsstyrning och begränsat fältarbete slöjdarna.bland Från olika håll har
också förslag framförts hur dessabrister skall övervinnas. Debattenom har
dock inte lett till någon enighet varken när det gäller målen, problemen
eller lösningarna. Oenigheten är bland aktörernastor såväl inom den
organiserade hemslöjdsrörelsen utanför denna.som

Detta är inte förvånansvärt.så Hemslöjden är synnerligen komplexen
verksamhet. En diskussion det statliga stödets utformning, inriktningav
och administration kan därför sinta utgångspunkt i olikamånga synsätt och
förhållanden, närmare berörts i kapitel 6. Skildasom värderingar av
slöjdens kulturella, sociala, nårings- och sysselsättningspolitiska aspekter
får olika konsekvenser för stödets utformning och effekt. Statens krav på
insyn styrning och uppföljning främjandeinsatserna påverkar behovetav

kompetens och myndighetsresurserav egen inom området. Detta i sin tur
influeras mångfald faktorer stödets karaktär,av en primärverksam-som
hetens villkor och den omgivande intressentstrukturens utformning. Hem-
slöjden är till sin småskalig,natur lokalt bunden och geografiskten spridd
aktivitet. Ett verksamt stöd därförmåste i hög grad decentraliserat,vara
uppsökande och differentierat. Samtidigt finns förmånga hemslöjdens
överlevnad och utveckling övergripande villkor och problem endast kansom
tillgodoses och lösas insatser central funktion.genom Denav storaen
floran aktörer inom området -såväl slöjdareav olika dignitetav som
hemslöjdens vänner förutsättningar till insatserger i ettgemensamma-
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möjligheter statligadetflexibelt öppnar för kanaliseringenochsamspel av
samtidigt när detstödet. hinder restriktioner bl.a.ställer ochMen den upp

renodling statsstödet. därför integäller Det finns någonensning och av
bör utformas,det statliga hemslöjdsstödethurentydig fråganlösning på

önskemål och behov itillgodoser alla intressentersfördelas och ledas som -
begränsade här är fragadetvarje fall deninte inom om.resursram som

denvarianteralternativ till och påDäremot formulera mångakan man
handblir i sistaVilken modell föredrarnuvarande stödmodellen. .man

politiskaochbedömningar baserade ideologiskaberoende pasubjektivapå
ambitions-till olika allmänpartsintressen ochvärderingar, hänsynstagande

nivå.

Även hemslöjdsstödetsdet statligariktas nuvarandekritik motkanom
ocksådethantering bör inte bortse frånutformning, och attfördelning man

länshemslöjdseverksamhet bedrivsDenhar betydande förtjänster. avsom
stödet kankvalité och förförutsättningarkonsulenterna hög attär gerav
begränsademålgruppen, i första hand da denegentligatill denna ut mer

är alltsayrkesmässiga Systemetmindre slöjdare.kretsen ellerav mer
centraltdecentraliserat. Samtidigt finnsdelen ettredan idag till största

övergripande och föraktivtoch medverka tillkan bevaka attorgan som
problemverksamhetsförutsättningar ochhemslöjden grundläggande upp-

verk-projektmedlensärskildaDemärksammas atgärdas.och avsatta ger
kulturella, sociala,är betydelse. Såvälflexibilitet storsamheten som aven

och beak-kan vägassysselsättningspolitiska aspekternärings- och samman
medävennämnden hemslöjdsfrågor harföri Tillkomsteninsatserna.tas av

hemslöjdsrörelsenkonflikter varit med delarbeaktande de som avav -
dagordningensvalnat borde avskrivas frånkunnavilka f.ö. sedan känslorna

uppstramning verksamheten.ambitionshöjning ochklarinneburit aven-

brister. Detstödet inte hargivetvis inte det nuvarandeDetta innebär att
tidigareiockså har diskuterats och mångastörsta problemet utrettssom

och led-förmening det splittradesammanhang, är enligt min ansvaret
llänshemslöjdskonsulenternas tillmedverkatarbete. harDettaningen enav

totala effektenbegränsning denochinoptimal resursfördelning avav
insatserna.

lösningargenomförbara påhållbara och praktisktsvårigheterna finnaatt
är betydandestödsystem docki dagensproblem och svagheterandradetta
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vilket närmarenågot har belysts i kapitel 7. Där diskuteras olikanågra
alternativ till och varianter detpå nuvarande statliga hernslöjdsstödet.
Modellerna har medvetet gjorts i olika mångaavseenden extrema
kombinationer mellan och modifikationer skisserna möjligaär därförav
för klarare belysaatt konsekvenser och effekter olika förhållningssättav
till hemslöjden och andra grundförutsättningar för stödet. Olika ansatser
prövas, t.ex. total decentralisering med länsstyrelsernaen eller landstingen

huvudansvarig. Ett alternativmotsatt medsom starkare central samord-en
ning, ledning och ensning huvudmannaskapet för länshemslöjdskonsulen-av

antingenterna under central myndighet eller SHRen prövas också. I det
fallet diskuteras också förenklingsenare stödeten att stats-av genom

bidraget begränsas till enbartatt rådgivningsverksamheten. Slutligenavse
berörs också möjligheterna skapa klarareatt gräns mellan nämndensen
uppgifter och den ideella hemslöjdsrörelsen funktionell uppdel-genom en
ning verksamheten. Alla alternativen harav fördelar betydandeocksåmen
nackdelar jämfört med dagens modell.

En total decentralisering det statliga stödet skulle ävenav således om-
tanken kan väl anknyta till hemslöjdenssynas karaktär lokal ochav
ortsbunden verksamhet och ökatett blandge intressenternaengagemang på
det regionala planet -ha så stora negativa effekter viktigaattgenom
centrala och övergripande frågor riskerar inteatt bli beaktade denatt

sägasmåste klart underlägsen dagensvara modell. därförJag kan inte
förorda sådan lösning.en

Ett huvudmannaskapensat för hemslöjdskonsulenterna med vissparat en
omallokering under centralav resurserna myndighets ledning skulleen
sannolikt innebära effektivisering stödverksamheten.en Den nuvarandeav
finansieringsmodellen, innebär emellertid att detta alternativ endast kan
genomföras efter överenskommelse med och i positiv samverkan med
samtliga landsting. Det också gå emot stämningarsynes tongivande i
dagens debatt och attityder till myndighetsdrift entreprenörverk-contra
samhet. Det torde därför kunna betraktas realistiskt imindresom
dagsläget.

Alternativet samordnaatt främjandeverksamheten riksför-låtaattgenom
bundet för fördelningen hela detsvara av hemslöjds-nuvarande statliga
stödet och bära huvudmannaskapet för konsulentverksamheten finner jag
olämpligt såväl principiell praktiskur som synvinkel. Om mang-
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falden i stödet skall bevaras vilket är väsentligt -innefattar detta att-
förbundet också skulle bevilja projektstöd till olika insatser för hemslöjdens

Ävenutveckling. hemslöjdsrörelsen hittills varit den störstaom mottagaren
detta stöd skulle det innebära förbundet i icke oväsentlig utsträck-attav

ning skulle fungera förmedlare statliga bidrag till utomståendesom av
myndigheter och privata intressenter. Jag finner detta principiellt olämp-

Förbundetligt. har inte heller idag sådanauktoritet och verksamheten som
är förutsättning för bidragsfördelningen skall kunna förväntas bliatten
hanterad bättre än vad sker.som nu

begränsningarDessa är naturligtvis inte omöjliga undanröja. Konsti-att
tutionella betänkligheter skulle kunna dämpas, för-t.ex. att statengenom

sig rättenbehöll att eller flera ledamöter i förbundetsutse styrelseen
eller bidragsgivningenatt hanterades i särskilt utskott där hadeett staten

avgörande inflytande.ett Detta skulle emellertid enligt min mening vara
negativt för den ideella hemslöjdsrörelsens strävan utvecklasatt mot en
medlemsbaserad och självständig folkrörelse. Inte heller i övrigt jaganser

sådanakompensatoriskaatt frånatgärder sida för försäkra sigstatens att
i ochinsyn inflytande skulleöver verksamheten fördelarnågraom ge

läge.utöver dagens

Även förbundets uppgift tillbegränsas fördelningenatt detom avse av
statliga stödet till den rådgivande verksamheten och det därmed naturligen
sammanhängandemandatet huvudman för verksamheten finner jagatt utse

åtgärden försvarbar.inte Principiella erinringar kan visserligen inte resas
detta på sätt föregående fallet.mot De föri det nuvarandesamma som

särskildahemslöjden projektmedlen härigenomskulle emellertid bortfalla -
klarärvilket nackdel situationi förhållande till dagens eller fördelasen -

myndighet, vilket fördelar.någon inte Det är sannoliktnågra attav nyager
vidförbundet val huvudman skullehand prefererai första organisationerav

den rörelsen.inom Jag emellertid i likhet Statskon-med vadegna anser
konstaterat i sin länshemslöjdskonsulenternatoret utredning rörande deatt

ideellanybildade länshemslöjdsföreningarna flertaleti fall är mindre
huvudmanlämpliga för jämförelsekonsulenterna i med andra tänkbarasom

alternativ. Föreningarna har kunskapergoda kontaktgivetvis och medom
olikahemslöjdens förhållanden ofta erfarenhetsaknar ochmen resurser

önskvärdaär för arbetsgivarrollenbära och administrativtattsom upp
verksamheten.stötta Konsulenternas riskerararbete därför till del fåstor

karaktären stödett till föreningen stället för tvärtom.iav
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7 skapa klararel kapitel diskuteras också möjligheten gränsatt mellanen
funktionellriksförbundets och nämndensuppgifter uppdelning ochgenom en

Ävenprofilering organisationernas verksamhet. sådan i vissom månav en
borde olika kulturella, socialakunna åstadkommas är de och sysselsätt-
ningspolitiska utövandet slöjdenelementen i praktiskadet och stödverk-av
samheten intimt sammanvävda jag inte det motiveratså att elleranser
realistiskt instruktioner,olika formuleringar i stödbestämmelseratt genom
eller formellandra riktlinjer för arbetet göra klart ansvarsfördelning.en
Varje sådant olyckligaförsök kommer resultera i begränsningaratt och
läsningar i verksamheten eller i praktiken visa sig artificiellt.att vara

8.2 Förslag

Även jag kan konstatera drastiskaradikala, ochattom genomgripande
förändringar det knappaststatliga hemslöjdsstödet motiveradeav synes
eller praktiskt realiserbara, borde åtgärderdock vissa kunna vidtas för att
förbättra verkningsgraden främjandeinsatserna.av

Den viktigaste och största samhälletsi stöd är Iänshemslöjdskon-resursen
sulenterna. Det är därför önskvärt denna verksamhetatt ökadges en
klarhet och stadga. Jag delar här Statskontorets uppfattning att börstaten

överläggningarta med landstingsorganisationerna iupp syfte att nå ett
avtal rörande verksamhetens inriktning villkorenoch i övrigt. En viktig
fraga i detta sammanhang är huvudmannaskapet. Olika alternativ kan här
tänkas. För min del jag landstinget böratt detta mandatanser efterges
samråd med nämnden för hemslöjdsfrågor. l samband med detta bör den
nuvarande normalinstruktionen för Över-hemslöjdskonsulenterna över.ses
enskommelsen bör också innehålla allsidigtatt sammansatta samråds-

bildas länsplanetpå till stödgrupper för hemslöjdskonsulenternas arbete
berörts i det tidigarefran vilketsom anslag bidraget till konsulentverk-

samheten bestrids eller vilken myndighet betalar densammaut ärsom en
mindre väsentlig fråga. Om nämnden rollen huvudman denpåges som
statliga sidan är det emellertid rimligt medlen återförsatt till anslaget
B 5. Främjande hemslöjden, vilket också skulle bättreav överblickge en
över och samlad bild det statliga specialdestinerade hemslöjdsstödet.av
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utvecklinghemslöjdensmedlemsorganisationer utför förSHR ettdessoch
Även organisationenarbete. jag attomfattande och engagerat anserom

möjligtbredd och gör det attstadgaauktoritet,inte idag gehar den som
ärhemslöjdsstödetfördelare statligadetochden förvaltarerollen avsom

strategiut-ochorganisationsutveckling, målformuleringdet arbete med
ochpositivtinvolverad itillbaka ärsedan några arformning rörelsensom

ske attstöd. lämpligenstatligt Det kanett genombör underlättas genom
Riksförbund påSvenskaHemslöjdsföreningarnastilldet bidragetnuvarande

rörelsensorganisationsstöd fördisponibeltfrittanslaget 5 ettB ges som
förmedlaförbundetbör attDet ankommautveckling. påoch verksamhetens

bedömande.medlemsorganisationer efter egetsinabidraget tillvidare
för insatserbidragsökagivetvis härutöverkanföreningarnaFörbundet och

Förnämnden.utveckling hoshemslöjdensför merbredare betydelseav
lokaltfrämstaktiviteteroch andraslöjdarinventeringarortsspecifika av

länsstyrelser ochfinansiärer landsting,andrahandintresse bör förstai som
utnyttjas.privata sponsorer

geografisktochÄven lokaltill sin ärhemslöjdsverksamheten natur enom
delentill störstastödetdet statligakräver attaktivitetspridd som

delika viktigtsamtidigt attjordnära är detochdecentraliserathanteras
stöd-uppmärksamhet och attfrågornaochproblemen gesgemensamma

minenligtmandat kanför detta. Dettaklartinrymmer ettsystemet ansvar
statligtcentralttillendastsituation ett organ.nuvarandemening i ges--

hemslöjds-friståendesärskildkräverdettadiskuterasDäremot kan enom
myndig-tillockså någonnaturligtviskanUppdragetmyndighet. annanges

emellertid påI falltilläggsuppgift. måstesåhet, NUTEK,t.ex. ensom -
Uppdragstagarenkaraktärkomplexahemslöjdsverksamhetensgrund av -

förmedlakanformstöd imedkompletteras ett grupp personer somav en
intressenter.ocholika områdenslöjdensfrånkunskaperocherfarenheter

gällerställning när detbeslutanderådgivande ellerkanDenna engesgrupp
iskillnadernatordemandatansvarsområde ochlikahantering. Vidstödets

försumbarastödhanteringenförkostnader somadministrativa vara
konfliktsituationenlatentaorganisatorisk lösning. Denvid valkriterium av

statligaansvarigacentralthemslöjdsrörelsen och detideelladenmellan
principiförsvinnernuvarande systemetkan i detliggaorganet som

emeller-kommerstörre myndighettillstödetanknytningVidheller. enav
uddaochmarginellrelativtalltidhemslöjdsfrågorna atttid vara en

frågornaklar riskinnebär attvilket gesverksamhet, en
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mindre intresserad Ävenoch engagerad uppmärksamhet.en detta kanom
tänkas minska sannolikheten för öppna motsättningar finner jag för min del

önskaratt bevara den ambitionsnivå förom man hemslöjdsfrämjan-statens
de insatser 1977 hemslöjdsutredningårs uttryck för och liggersom gav som
inbyggd i det nuvarande stödet, övervägande skäl talar för modellenatt
med fristående myndighet, administrativt knuten till NUTEK bibehålls.en
Jag därför nämnden föratt hemslöjdsfrågor böranser kvarstå centraltsom
samordnande för det statliga hemslöjdsstödet. Nämnden bör ävenorgan
fortsättningsvis grund för sina insatser lägga helhetssynsom påen en
hemslöjden. Detta hindrar emellertid inte nämnden utsträckningatt i högre
än kan och bör beakta de närings- och sysselsättningsmässiga aspekternanu

verksamheten.på Inte minst anknytningen till NUTEK både motiverar och
underlättar detta. Nämnden bör grund för detta stödjainitiera, ochsom en
fortlöpande genomföra studier än bättre belysning slöjdarnassom ger av
förhållanden, villkor, avsättningskanaler behov önskemål övrigt.samt och i
Vidare bör nämnden, inom föreliggande handlingsramar, verka för uren
närings- och regionalpolitisk synvikel förbättrad allokering inriktningoch

den rådgivande verksamheten. Denna börav också kompetensmässigt
breddas så den även kanatt föreliggandemot behov vadsvara upp avser
produktutveckling, design, marknadsföring och ekonomi närmaresom
berörts i avsnittet 7. Satsningen förnyelsepå föreningsägda,deen av
hemslöjdsbutikerna via Svensk Slöjd AB är ännu endast sitt inledandei
skede. Jag det angeläget denna kanatt fullföljas stöd kananser och att ges
under uppbyggnadsperiod. Den temporära omdisponering medel frånen av
anslaget C till B 5 bör därför kvarstå tills vidare. emellertidMedlen bör
inte automatiskt och uteslutande föras vidare till Svensk AB. De börSlöjd
även kunna användas för kartläggaatt och stödja seriösaandra och
kvalitetskännande avsättningskanaler för slöjdarnas alster.

Oavsett vilka förändringar görs det statliga finansiella stödetsom av
kommer detta emellertid i mycket ringaatt grad förändra totala bildenden

aktörer och intressenter. Hemslöjden behöver uppmärk-av tidigarenu som
samhet och stöd från olika håll.många Avgörande framgångsrikför en
frärnjandeverksmhet blir därför alla krafteratt denlandstingen,staten,-
ideella hemslöjdsrörelsen och alla övriga slöjdens ivänner kan agera-
samverkan. Detta är dock främst fråga gemenskap iochom en samsyn
attityder svårligen låter sig organiseras fram formellaellersom styras av
föreskrifter.
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1BILAGA

Danmark, Finland och NorgeDet statliga stödet till hemslöjden i

Danmark

DHS haI Danmark är Husflidsselskabdet Dansk föransvaret den80m
stark inriktninghemslöjdsfrämjande harverksamheten. Denna under-mot

antaletvisning och totala individuellainformationsverksamhet. Det med-
lemmar 15 000 Inomi DHS kan uppskattas till organisationenpersoner.ca

125finns 60 och institutioner.hemslöjdsföreningar även skolorsamt Någon
organiserad försäljningverksamhet hemslöjd föreningsregiför i finns inte.

Landskonsulenten, är konsulent i Danmark, är anställd hossom ensam
Dansk Husflidsselskab. I planering ochuppgifterna ingar tillsyn kurs-av
verksamhet, hjälp till lokala fritidsverksamhethemslöjdsföreningar, för
barn och pedagogisk vägledning.och organisatorisksamt Konsulentenvuxna
är dessutom ansvarig utgivare Husflidsselskabsför Dansk medlemsblad
Husflid.

Husflidsselskabet för 30% landskonsulentens lönsvarar samtav rese-,
traktaments- och övriga kostnader. Kulturministeriet lämnar bidrag till
DHS för täcka 70%att resterande lön.konsulentens Därutöver uppbärav
DHS driftsbidragett fran undervisningsministeriet 1991 tilluppgårsom
75 000 dkr.

Vid sidan den statliga slöjdlärarutbildningen finns skolorav sex som ger
utbildning i slöjd för olika lärarkategorier. Vid Den danske Husflidshyâjskole
i Kerteminde utbildas lärare och instruktörer för folkbildningens och
folkhögskolornas verksamhet. Utbildningen är treårig och uppdelad i sex
huvudlinjer bildarbete, keramik, tygtryck-batik, klädsömnad, vävning samt
trä- och metallarbete. Vid skolan anordas dessutom lang rad kortareen
kurser för lärare i olika hemslöjdsämnen ävenoch allmänna högskolekurser
om 2 månaderrepektive 6 där vikt läggs vid hemslöjd. Varje sommar
anordnar DHS också kurser för lärare och sysselsättningshandledare samt
kortare s.k. inspirations- och efterutbildningskurser för lärare och instruk-
törer inom folkbildningsverksamheten. statsbidrag tillutgår denna kurs-
verksamhet 350 000med 1991.dkr för
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Figlgng

förfinska Förbundetden hemslöjden hosDet för liggercentrala ansvaret
rådgivnings-Förbundet riksomfattandeärkonsthantverk.hemslöjd och en

ochkunskapupprätthålla förnyasyfte ochtill attorganisation har omsom
hantverk.skicklighet i finskt

antalstödet finansierarstatliga i Finland ettDet specialdestinerade
Sammanlagtstf.n. finska hemslöjdsrörelsen.deninomtjänster 249
30 milj. sek.20 omkringmilj. fmk,drygt d.v.s.tilluppgick statsbidraget

Statensregeringskansliet är utbildningsdepartementet.Ansvarigt inom
närings-handhemslöjden sägs förstadock imotiv för stödja varaatt

politiskt.

enbildade undervisningsstyrelsennyligenMedlen fördelas via den samman-
skolöverstyrelsenyrkesutbildningsstyrelsen ochslagning tidigaredenav

länshemslöjds-tilloch konsthantverk delshemslöjdtill dels Förbundet för
bekosta-statligttjänster ärkansli finns 6föreningarna. Vid förbundets som

ca 1,21990790 000 fmkstatsbidrag tillförbundetsSammanlagtde. uppgår
SHR.tillorganisationsstödetänmilj. sek, mindred.v.s.

verkamhets-22hemslöjdsorganisationenfinska stTotalt omfattar den
är70%vilka alltså300och rådgivarerådgivningsledareledare, 30 stst av

hemslöjdscentra ochär fördeladefinansierade. Dessa påstatligt sex
30-talet-frånstorlekvarieranderådgivningsstationeromkring 200 av

iskillnadenöver hela landet. Den2 storaanställda l åtill personer -
historiskafrämsthamellan olika platserrådgivningstjänsterantalet synes

inriktadär klart motorsaker. Verksamhetensysselsättningsmässigaoch
tillhanda-form rådgivningallmänheten i samtservice till den stora av

våv- förenadeofta ocksåutrustning ochoch systugorhållande lokalerav
m.m..keramikfärgning,med

20 000 medlemmarhar sammanlagti FinlandHemslöjdsorganisationen ca
iandel änstörre relativd.v.s. betydligtfolkmängdenförhållande tilli en

närstående organisa-Sverige kollektivanslutnadel ärdock genomenvarav
etc.. karaktäriserashusmodersföreningar närmastDen kantioner ensom

obligatoriskadeföreningsaktivitet utöverdirektfrämjandeorganisation,
förär till attärutsträckning. Attitydenårsmötena bedrivs i ringa att man

kommunalaochbaserasbetjäna verksamheten främst påalla, då stats-
medel.
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Det typiska för det finska hemslöjdsstödet är inriktningen bredmot ochen
kvalificerad konsulentverksamhet främst riktad denmot stora massan av
husbehovs- och hobby- gör-det-självare där den vävning-mjuka slöjden

sömnadoch helt dominerar. l Finland har därutöver ocksåman ett
omfattande utbildningssystem för hemslöjd. Totalt finns än 40 skolormer
och institut bedriver undervisning,som företrädesvis inom den mjuka
slöjden. Några särskilda lösa pengar för speciella projekt finns till-skillnad från i Sverige inte specielltavsatta för hemslöjden. Den får här-
konkurrera med andra intressen tillgängliga medelom centralt och regio-
nalt. Detta sker också med viss framgång, sålunda finns f.n. vid förbundets
kansli 2 projektanställda medarbetare arbetarvarav med utvecklings-en
insatser inom den hårda slöjden. I projektform bedrivs också Young Hands
eller Barn Hemslöjd, satsning för närvarandeen som drivs 30- i kommuner.
Projektet kan i viss jämförasmån med den kommunala musikskolan, även

föräldrarna får betalaom inte obetydlig kursavgift.en

I Förbundets för hemslöjd och konsthantverk regi pågår också med hjälp av
särskilda projektpengar satsning på produktförnyelseen föreningsbuti-av
kernas varusortiment. Det har betydande likheter med motsvarande aktivi-
tet inom Svensk Slöjd AB. I övrigt utgår inte statligtnågot stöd till
föreningarnas hemslöjdsbutiker verksamhetsledaren för hemslöjdscentret
är dock ofta även butikschef. Föreningarnas butiker drivs i allmänhet som
aktiebolag och omsättningen 1989 omkring 25var milj. fmk, 35dvs. ca
milj. sek. Antalet föreningsbutiker uppgick till 21år harsamma st. men
sedan dessminskat till 16 butiker. Problematiken liknar i hög grad den som
möter de svenska hemslöjdsbutikerna.

En märkbar skillnad i jämförelse med de svenska förhållandena gäller
inställningen till hemslöjdens ochursprung traditioner. Medan iman

slöjdensSverige mycket starkt betonar och kulturellaarv betydelse synes
i Finland arbeta mycket,man medvetet med förnyelse och produktutveck-

ling oortodoxtpå ett marknadsorienteratmen och kvalitetsinriktat sätt.
Det har bl.a. inneburit tydligtett när-mandetill konsthantverket. Följd-
riktigt har förbundet nyligen också ändrat fran Centralförbundetnamn för
hemslöjd till Förbundet för hemslöjd och konsthantverk. Förändringen har
varit sättett att tillnamnet verksamhetensanpassa innehåll också ettmen
försök betonaatt samhörigheten mellan dessabåda företeelser.



92

aldriguppenbarligenharSammanfattningsvis kan sägas i Finlandatt
görs inomför de insatserifrågasätts hemslöjden självatt somsvarar

förekommitharallmänna. Tidigaremed finansielltområdet stöd från det
föredragitmed tidendessa hardrivit hemslöjdscentra,kommuneratt men

påtagligt intresseNågothemslöjdsföreningarna.överlämna tillansvaretatt
utvecklingen inompåverkaellerstatsmakternas sida närmarefrån styraatt

ställt kravhar inte påförelegat, t.ex.hemslöjden inte heller ha mansynes
redovisningformellKravenstyrelse. pårepresenterad i förbundetsbliatt

olikasamband medKostnader iär hårda.använda medel dock ganskaav
kvitton.uppvisandetäcks i efterhandprojekt t.ex. mot av

dubbeltär äni Finlandhemslöjdensammanlagda statsbidraget tillDet mer
finska hemslöjdenäven deni Sverige. hindrar inteDet attstortså som

konsthantverkhemslöjd ochförFörbundetmed svårigheter.kämpar stora
ochverksamhetunderskott i sinbetydandeunder redovisatårhar ett par

svårig-ekonomiskabrottas medhemslöjdscentra butikerflera ochockså
gällerdetske närsannoliktFörändringar kommer därför attheter.

framtiden.finansiering iomfattning, ochverksamhetens inriktning

E0592

stödet tilletablerade statligakulturdepartementet för detI Norge svarar
finansieringinriktatär helt påhemslöjden. Det Finlandi enavsom

NHL ärHusflidslagNorgeskonsulentverksamhet. Pengarna tillgår som
till uppgiftoch harhemslöjdsverksamhetenriksorganisation för den norska

avseende. NHLoch ekonomisktsocialthemslöjden kulturellt,främja iatt
fylkeshusflidskonsu-placeraderegionaltbidraget vidare till 13fördelar

75% är statsbidragoffentliga medel,heltär finansieradeDessa medlenter.
ochhuvudmanfylke. NHL är dock25%resterande kommer berörtfrånoch

general-kanslitjänst vid NHLsför Enarbetsgivare samtliga konsulenter.
sekreteraren sigNHLs sida önskarbetalas Från enstaten. manav

tjänsternakunna specialiserai varje fylke för attochkonsulent resurser
kultur-slöjdens näringsaspekter.mot resp.

fylkeshusflidslagvia iregionala18000 medlemmarhar anslutnaNHL
är20 000 medlemmarlokala finns365 husflidslag. Härutövertotalt som

t.ex. husmoders-organisationernärstående ochanslutna föreningargenom
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föreningar. 12 arbetarsekretariatet består tva medvaravpersonerav
än denfler samladetidskriften Norsk Husflid, således betydligt personal-

NFHs kanslier.styrkan vid och SHRs

föreningsverksamhetaktivNHL försöker verka för möten,genomen
medlemmar i rörelsen.fä inkurser, studiebesök och Enetc. att nya

manliga inom2000 medlemmar femmålsättning är värva år. Manatt ser
tyckeroch intehobbyslöjdandetpositivt gör-det-själv och hemslöjds-attpa

Här finnsrörelsen skall avskärma sig fran detta. stor potentiellen
knappastmedlemsgrupp. det överhuvud möjligtMan taget attsomser

ärdefiniera begreppet sätt otvetydigthemslöjd ochpa giltigtett försom
alla konsthantverktider. En är olika hantverk,tendens och slöjd börjaratt
närma sig organisatoriskvarandra. inom uppdelningNHL har mellanenman

slöjdarnahantverkarnaideellt och kommersiellt och har samlade iman en
organisatorisk 9 Hândverkarlagi formseparat med 250stgren av ca

medlemmar vilka näringsinriktade människor.de flesta ärav yngre,

NHL bedriver omfattande utbildningsverksamhet inom Voksen-en
V0,oplaeringen och är statsbidragsberättigatregistrerat ett studie-som

förbund. 1990 deltog 14 000 kurser,i NHLs vilket gör det tillca personer
det sjätte största studieförbundet i Norge. För detta erhåller ettman
statsbidrag 3 miljoner nkrpa ar.ca per

De fylkeshusflidslagen caeller lokalföreningarna ägda stbutikerna 40av
viktigt inslagett i verksamheten. ekonomiskaDen situationenses som för

butikerna är emellertid mycket kärv sedan flera tillbaka.är Inom NHL
bedömer ökadatt samverkan butikerna emellan, profileringman och
förbättrad marknadsföring sannolikt är nödvändig försäljningsverksam-om
heten skall kunna överleva sikt.pa

Några centrala för hemslöjden särskilt projektmedelavsatta finns inte i
Norge. Hemslöjdsrörelsen far här liksom Finlandi konkurrera med andra- -
organisationer de allmänna stödpengar finns, där Distriktensom som
Utbyggningsfond den vanligaste bidragsgivaren.ses som
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För fick NHLomkring fem sedan för utreda möjligheterna attår attpengar
förbättra och förutsättningar.närings- sysselsättningsmässigaslöjdens
Detta Norwayledde startandet skall arbeta förtill Crafts attav som

småindustri profes-utveckla husflidsinspirerad och hantverk attgenom ge
produktutveckling Verk-sionellt marknadsföring.design, ochbistånd till

internationellmed sikte badesamheten nationell ochskall bedrivas på
Craftsmarknad. ombildats fristående stiftelsetillhar NorwayNyligen en

förlagd tillmed verksamheten regionalpolitiska skälhuvuddelen avav
Röros. också knutna Ett lokal-finnsTill regionalastiftelsen tre centra.
kontor Oslo. Verksamheten finansielltinrättas i stödskommer att genom

30 milj.Kommunal- Lantbruksdepartementen ställt sammanlagtoch som
Därefter rörelsennkr fem är förhoppningentill förfogande under år. att

skall stiftelsebildningen ställtsGenom NHL delvissjälvbärande. harvara
starkavid sidan lednings-förlorat det och styrningsgreppoch mansom

inledningsvis projektet. shade över

tillDet stödet till hemslöjden är nära kopplattraditionella statliga i Norge
verksamhetens kulturbärande karaktär. Från kulturdepartementet går

konsulentverksamheten direkt till skillnad frånför till NHLpengarna som -
förhållandena Sverige är huvudman samtliga konsulen-Finland och föri -

inriktningNågon närmare styrning eller uppföljning verksamhetenster. av
Särskilda projekt-och innehåll sida inte ske.från departementets synes

stöd denmedel för saknas, heller statligt tillhemslöjden utgår nagot
kommersiella butiksverksamheten.

När ökadnäringspolitiska och kommersiella aspekterna fåttdepå ärsenare
särskilttyngd skett det nämnda Norwayhar det att ett ovangenom organ,

Crafts, bildats finansiering andra regeringsdepartement än dethar med av
traditionellt haft huvudansvaret för hemslöjden och dessutom placeratsom

hemslöjdsrörelsen. är uttryck förutanför organiserade Om dettaden en
ansvarsmässig skiljelinjemedveten tanke skapa organisatorisk ochatt en

kulturella sociala andramellan sidan hemslöjdens och innehåll ochå åena
sysselsättningspolitiska är heltsidan dess närings- betingelser dockoch

undvikaklart. Ett till skulle i fall därigenommotiv detta så attvara
konflikter, naturligtvis också resultatet andradet kan avmen vara
överväganden.
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BILAGA 2

Några exempel på statligt stöd inom andra samhällsområden

Hemslöjdens specifika karaktär, där i synnerhet de i praktiken ganska små
möjligheterna skilja dess närings-att ochut sysselsättningsrnässiga aspek-

från de kulturellater och sociala sidorna, bidrar till svårigheterna imer att
det övrigti sektoriseradeså och specialiserade samhället finna natur-en
lig hemvist för hemslöjden i organisatoriskt Sverige haravseende. I av
tradition hemslöjden hänförts till näringspolitiskaden sektorn medan iman

Norge och Finlandt.ex. knytninghar till utbildnings- kultursektorn.ochen

Hemslöjdens i många avseendenspeciella egenskaper gör besvär-det också
ligt hitta former för stödjandeatt verksamhet begränsadeutifrån desom

kan tillfredsställa de ochmånga skiftanderesurserna inombehoven om-
rådet. Det gör det också finnasvårt relevantaatt jämförelseobjekt när det
gäller frågan formerna för det statliga stödets utformning och inrikt-om
ning. Med utgångspunkt från de i direktiven anvisade alternativa modeller-

för stödet kan det emellertid bl.a.na intresse utblickgöraattvara av en
områden därmot lämnar sitt stöd i formstaten ekonomiskt bidragav som

förvaltas icke-statlig entreprenör. Nedan beskrivs kortfattatav därfören
förhållandena när det gäller stödet till idrottsrörelsen Svenskatilloch

SUF.Uppfinnareföreningen Därutöver ägnas, förhållan-exempel påsom
dena inom hemslöjden näraliggandeett område, hembygdsrörelsen ettmer
särskilt avsnitt.

ldtottârêrslâen

Samhällets stöd till idrottsrörelsen är helt andra än när detdimensionerav
gäller hemslöjden. Antalet organiserade idrottsutövare olika slag ärav
också betydligt fler än de organiserade slöjdarna Islöjdvännerna.och
Sverige räknar med 2,5 milj. människoratt inomär organiserademan ca
idrottsrörelsen och vanligen brukar säga 50 000att det finns närmareman
idrottsföreningar i landet.

Med utgångspunkt från basen kan rörelsens organisation huvuddragsinai
beskrivas denså enskilde idrottsutövarenatt är i sinmed i förening, somen
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t.ex.är ansluten till 62 specialförbundentur något de sammanlagtav
Fotbollsförbundet.Svenska Specialförbundet är i sin anslutet tilltur

RF.RiksidrottsförbundSveriges är huvudorganisation förRF hela idrotts-
rörelsen med uppgift utveckla RFfrämja, och samordna idrotten.att
företräder den samlade regering och riksdagidrottsrörelsen uppåt mot

omvärlden övrigt.isamt

sombeslutande regelRFs då Riksidrottsmötet inte är samlatorgan,
år, är Riksidrottsstyrelsen. Styrelsen består ochordförandevartannat av

övriga ledamöter organisationen ledamötertio väljs inom tvåsamtsom
personliga suppleanter, regeringen.med vilka utses av

beräkning det tillEn totala offentliga stödet idrotten visar dettaattav
1990915till knappt uppgickmiljarder Statsbidraget föruppgår kr år.per

271 milj.till drygt kr lokala aktivitetsstödet tilloch statligadet ca
Landstingenlll milj. kr. uppgående 90 Deför bidrag till milj. kr.svarar ca

kommunala bidragen, krär största, ligger 1000 milj.de överlägset påsom
till detta kommer 3500 kr.och kommunala anläggningssubventioner milj.pâ

förmedlar statsbidragenRF medlemsförbunden, i viss utsträckningtill men
föreningartill organisationen, gällerockså utanför detden Lex.egna

Studentorganisationernas idrottsverksamhet. RF har den meningeni en
myndighetsuppgift. bidragsäskandenslags RF sammanställer fran verksam-

delarolika och företrädare,kontakterna med dvs.hetens för statenssvarar
bostadsdepartementet.

organiserade idrottsrörelsen auktoritär och täckande sarnarbets-Den är en
tillför i för idrotten.dess roll l förhållandestaten främjandepartner

omfattning administrationen begrän-verksamhetens mycketär statligaden
Rörelsen har denmed administrativa apparatsad. statliga bidrag byggt upp

nödvändig för behov kontrollär insyn ochverksamheten och statens avsom
dels kontakterna RF och departementetombesörjs i sambandmellangenom

anslagsbeviljande demed tvaetc., ocksa representantergenom sommen
intressenföreträder Riksidrottsstyrelsen.statens i styrelse,RFs
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UppflngarejöregigggnjåUfåvgnskg

bredidrottsrörelsen är mycket organisationOm exempel pa med storten
samlandedessdär anförtrott bidragsför-medlemsantal och staten organ en
uppgiftmyndighetsliknande kan stödetdelande och viss mening till Svenska

betydligtdärexempel mindreUppfinnareföreningen organi-ett ensessom
utföraentreprenör vissa,förtroende frånsation fått att statenssom

uppgifter.betydelsefullautgångspunkt, vällovliga och

Knutna till Svenska finns lokala idé-Uppfinnareföreningen och uppfinnare-
föreningar. harNybildningen lokala föreningar undersådana antalett årav

förvarit relativt omfattande. Som stöd bl.a. vidmakthållaattett denna
språkrör föroch för kunna fungera de lokalaatt ett före-process som

ningarna fran Styrelsenhar SUF särskilda medelerhållit för Teknisk
STU. l9868774Utveckling inför 90-taletl propositionen Näringspolitik

föreslogs samlad treårig försöksverksamhetinsats viden mer genom en
SUF. Verksamheten omfattade vidmakthållandeuppbyggnadoch nätettav

lokala och regionala rådgivare, informationsservice och projektinsatser.av
Som led i denett utökade satsningen stödet till föreningenhar fr.o.m. 1990
förändrats så den tidigare anslagsmässiga knytningenatt till STU tagits
bort. SUF söker istället medel direkt från särskild anslagspost viden
industridepartementet.

Denna självständiga entreprenörroll är således ganska nytillkommen.mer
Ett de tunga för stödet till SUF deargumenten insatserav görsvar som
inom för den regionala rådgivarverksamheten och för vilkenramen SUF är
huvudman. Denna omfattar f.n. 20 och det statliga bidragetpersoner

till 3uppgår milj. kr För föreningensår. övriga verksamhet, iper vilken
viss projektverksamhet ingår, bidrar med årligt basstödstaten ett om
2 milj. kr.

Inom för samhällets innovationsfrämjanderamen insatser har således SUF
funnit verksamhetsnisch vilken från statsmakternasen sida bedömt attman
föreningen är väl skickad sköta. Samtidigtatt kan framhållas huvud-att
delen de statliga insatserna inom området administrerasav och fördelas av
den numerastatliga myndigheten, NUTEK,STU vilken i sin verksamhet i
viss omfattning också sig regionalti delvis likartadeengagerat insatser
nätverksbyggande.
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Det finns således likheterbåde och skillnader i förhållande till hemslöjden
där nämnden hemslöjdsfrågorför utövar övergripande statligtett ansvar
och där SHR årligen tilldelas iett praktiken obundet organisationsstöd.
Liksom inom uppfinnarområdet finns regionalt verksam konsulentkår,en

för hemslöjdens är den ideelladel hemslöjdsorganisationenmen inte enda
huvudman. är finansieringenDessutom hemslöjdskonsulenterna deladav
mellan landstingen. Detstaten och behov samordning avseende deav
nätverksbyggande aktiviteterna på uppfinnarsidan har motsvarigheter i
flera hemslöjden.avseenden inom De hemslöjdsfrämjande aktiviterna
spänner över brett register åtgärderett med anknytning till såvälav
kulturella, näringsmässigasociala aspekter och där både nämnden ochsom
riksförbundet arbetar utifrån helhetssyn området och vidpåen manga
tillfällen i olikadeltar satsningar.gemensamt

äembxgésxöselssa

Hembygds- och hemslöidsrörelserna är i mångt och mycket sprungna ur
källa och beröringspunkterna mellan badasamma de är än idag tydliga. I

synnerhet lokal skerpå nivå är ömsesidigt intresse ocharrangemang som av
där såvälför hembygd hemslöjd kan hämta näring.engagemang som

Till Riksförbundet RfHför Hembygdsvård finns 26 hembygdsförbund
knutna vilka räknar in totalt omkring 430 000 medlemmar 1600i de ca
lokala föreningarna. Organisationen utgör därmed betydande rörelseen
inom svenskt föreningsliv. Visserligen är långtifrån alla medlemmar aktiva
i föreningsarbetet, rörelsens storlek vittnar ändå betydandeettmen om
intresse för hembygdsföreningarnas arbete.

RfHs syfte är främja hembygdensatt kultur och verka föratt vården av
landskapnatur, och miljö. Centralt sköts det löpande arbetet förbunds-av

kansliet vid vilket 10-tal arbetar.ett Delar verksamhetenpersoner av
bedrivs också inom för olika arbetsgrupper och kommittéerramen som
bevakar och gör insatser inom skilda områden. RfH har kontakter med en
rad myndigheter och organisationer, bl.a. nämnden för hemslöjdsfrågor
NFH och SvenskaHemslöjdsföreningarnas SHR.Riksförbund

Finansieringen riksförbundets verksamhet sker bl.a. antalav ettgenom
återkommande statsbidrag vilka för omkring tredjedel densvarar en av
totala budgeten. Pengarna kommer dels från Riksantikvarieämbetet som
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bidrar med medel för kulturmiljöinformation. Dessa används till delstor
för framställning och spridning RfHs Fråntidskrift. riksförbundetav har
framförts önskemål dessaatt iställetom skall direktpengar frånutgå
särskilt anslag vid utbildningsdepartementet. Vidare bidrar statens natur-
vårdsverk med medel för naturvårdsinformation. Till de återkommande
bidragen hör också medel från kulturrådstatens används inom densom
kursverksamhet riksförbundet bedriver. Totaltsom f.n. dessauppgår stat-
liga bidrag till l 550 000 kr.ca

Den andra tredjedelen riksförbundets budget täcksav medlems-genom
avgifter. Pengarna in via länsförbundentas krmedlem.och 3tilluppgår
Återstående tredjedel kommer från de inkomster riksförbundets för-som
säljnings-, förlags- och kursverksamhet ger.

Dessutom söker då och då projektmedel frånman olika håll. Medel har
erhållits från t.ex. invandrarverkstatens och statens ungdomsråd för vissa
särskilda satsningar. I övrigt kan förekomma vissa sponsormedel.

De medel används för riksförbundets verksamhetsom kommer, utöver de
allmänna och samlande insatser utförs centralt, ävenisom någon mån
hemslöjdsrörelsens lokala föreningar till del. Det sker bl.a. delvisgenom en
subventionerad kursverksamhet, kostnadsfria föredragshållare och i före-
kommande fall särskild projektverksamhet.

Vid jämförelse mellan hemslöjdsrörelsenen och hembygdsrörelsen finner
likheter också betydande skillnader.man Riksförbundetmen hembygds-för

vård och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund bäggehar orga-en
nisatorisk struktur där riksorganisationernas medlemmar läns-utgörs av
förbund till sig knyter enskilda medlemmarsom föreningar.lokalagenom
På hemslöjdssidan är dock inte sällan de enskilda knutnamedlemmarna
direkt till länsförbunden. På hembygdssidan finns betydande styrkaen

de många medlemmarna,genom vilket hemslöjden saknar. betydel-harDet
i ekonomiskt avseende ochse innebär för hembygdsorganisationens del

tillsammans med den försäljningsverksamhetenegna beroendetatt av
statligt stöd inte är lika starkt. Man har på lokal och nivå interegional
heller omfattande kommersiell verksamheten verktyg ideellaför sinasom
syften. För hemslöjdens del har detta blivit närett problem de egna
butikerna börjat dåligt.gå Ideell föreningsverksamhet traditionelli mer
mening ligger inte hemslöjdsrörelsen lika nära den gör hembygds-påsom
sidan.
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