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Välkommen, 
Workshopledare!

H
ej, kära läsare! Detta material ger dig en 
överblick av och en känsla för hur 
du kan arbeta med EUdigiTAC-

metoden. Vårt mål är att hjälpa 
hantverkare, med hjälp av olika 
digitala verktyg, att främja deras 
kreativa och affärsmässiga processer. 
Vi har ett särskilt utbildningsprogram 
som utvecklats för detta. 

Utvecklingen av projektet har förankrats 
i en övergripande användarcentrerad 
deltagande designprocess. Detta har uppnåtts 
genom en serie av workshops följt av ett liknande 
men ett anpassningsbart format, för att närma 
sig olika problem och ändamål. Workshopsen ger 
förstahandsupplevelser. Framsteg och resultat 

av händelserna utvecklas genom kunskapsutbyte 
mellan deltagarna.

Workshopsens struktur är anpassad 
till respektive partners målgrupp 

och inriktning. Konceptet är 
genomgående cirka 4 timmar 
(introduktion, iterativ diskussion 
och / eller medskapande + reflektion 
+ redigering, avslut) med blandade 

grupper, cirka 20 deltagare. I slutet 
av varje workshop är vår ambition 

att deltagarna ska vara försedda med 
ny spännande förstahandskunskap och 
är uppmuntrade till att använda digitala 
verktyg i deras kreativa och affärsmässiga 
processer. Planera det bra, var flexibel och kom 
ihåg att deltagarna har olika inlärningsstilar. 
Och glöm inte kaffet!



Manualen

204

EUdigiTAC - Digitally crafting new communities of practice 
är ett euprojekt som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan 
Västra Götaland (SE) tillsammans med Changemaker AB 
(SE), University of Tartu Viljandi Culture Academy (EST) 
och Confartigianato-Imprese Udine (IT), finansierat av 
Creative Europe och Västra Götalandsregionen.

Co-funders

Denna handbok syftar till att vara till nytta för dem som 
organiserar hantverks- och digitala kompetensrelaterade 
projekt, workshops, etc. Här kan du hitta tips och erfarenheter 
för att skapa framgångsrika workshops med spännande 
resultat.

Handboken har sammanställts utifrån erfarenheterna från 
att arbeta med ett projekt som heter EUdigiTAC - Digitalt 
skapande av nya praktiker, vilket är ett internationellt 
projekt med Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland 
(SE), Changemaker AB (SE), Universitetet i Tartu Viljandi 
Kulturakademin (EST) och Confartigianato-Imprese Udine 
(IT), samfinansierat av Europeiska unionens Creative Europe-
program och Västra Götalandsregionen (SE).

Vad är DETTA?
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• Madli •
Orthodox church textile 

researcher, Estonia

Lärandet var roligt och användbart. 
Jag har redan ett jobberbjudande att 
hjälpa till med att redigera en video!

• Ulrika •
Textilhantverkare, Sverige

Projektet har aktiverat en skärpa i 
min tanke om hur olika moment i 
vävningen kan göras tydliga genom 
små korta distinkta filmer eller bilder 
sammanfogade till filmer.

• Giorgia •
Student, 

Italien

Jag har aldrig tidigare 
besökt en broderiateljé, 
idag har jag upptäckt 
både komplexiteten och 
rikedomen med denna 
teknik!

• Meta •
Textilthantverkare, 

Sverige

I projektet fick jag möjlighet 
att fundera över att något 
krångligt med många parame-
trar också går att synliggöra. 
Projektet har för mig fångat 
upp konsten att genom en-
kelhet skapa tydlighet. Så tror 
jag att det är möjligt att erövra 
handens kunskap digitalt.

• Mareli •
Hantverksentreprenör, 

Estland

Att göra videor är inte svårt! Vi 
behöver denna kunskap för att 
bevara hantverksrelaterade färdig-
heter för kommande generationer.

Kommentarer 
från 

Deltagarna

• Elena •
Konsthantverkare,

Italien

Jag är glad över att få presentera 
textilindustrin och i synnerhet 
ullbearbetning i vårt område för 
en ung och internationell publik.
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EUdigiTAC hjälper hantverkare att få tillgång till, delta i, 
få inflytande över och kunna interagera med skapande, 
distribution och innehåll relaterat till deras konst. Detta görs 
genom att samla hantverkare och unga digitalt kunniga, den 
senare ger hantverkare färdigheter att använda digital teknik 
inom deras kreativa och affärsmässiga processer. Fokus är 
på hantverkare som utvecklar en digitalt kunskap och insikt. 
Detta uppnås genom samarbete mellan hantverkare och 
multimediaspecialister.

Projektet knyter ihop ett nätverk av tre lokala områden/
communitys dedikerade till traditionellt textilhantverk 
genom ett transnationellt samarbete. Det skapar en bro mellan 
traditionella former av konsthantverk och kommunikativa/ 
digitala kompetenser. EUdigiTAC är ett EU-projekt inom 
Creative Europe med partners från tre olika länder: Sverige, 
Italien och Estland. Svenska partner är Studieförbundet 
Vuxenskolan Västra Götaland och Changemaker AB, Estland 
representeras av University of Tartu Viljandi Kulturakademi 
och Italien av Confartigianato-Imprese Udine. Samfinansierat 
av Europeiska unionens Creative Europe-program och Västra 
Götalandsregionen.

Om 
EUdigiTAC

www.eudigitac.eu
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Partners och 
sammanhang

University of Tartu Viljandi Culture Academy Estonian Native 
Crafts Departement lär ut estnisk inhemsk textil, konstruktion 
och metallhantverk. Syfte är att integrera traditionella 
hantverkstekniker med moderna funktionella principer.           
Den estniska inställningen till EUdigiTAC-projektet grundar sig 
i en tro på att hantverk baserade på lokala traditioner har stor 
potential att utveckla lokalt företagande. Att använda digitala 
medier hjälper hantverkarna att nå olika målgrupper, till 

exempel gymnasie- och högskolestudenter.

Confartigianato-Imprese Udine är det lokala kontoret för 
den största handelsföreningen för hantverkare i Italien. Den 
stöder utbildning och arbetsmöjligheter för hantverkare ur ett 
professionellt perspektiv. I provinsen Udine finns idag 77 små 
och medelstora företag inom textilproduktion och 123 små och 
medelstora företag som är verksamma inom klädtillverkning, 
som inkluderar stickning och sömnad för konsthantverk. 
Hantverkarna använder redan i dag sociala medier för att 
kontakta sina kunder med de skulle vilja förbättra sina 

affärsmodeller genom digitalisering.

www.confartigianatoudine.comwww.kultuur.ut.ee
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Partners och 
sammanhang

Studieförbundet Vuxenskolan är en organisation som arbetar 
med folkbildning, inklusive konstnärliga och kulturella 
discipliner. Folkbildningen har som målsättning att göra 
kunskap och utbildning tillgänglig för alla på ett demokratiskt 

och jämlikt sätt, och utanför traditionella skolsystem.

SV har tre hundra lokalkontor över hela landet. Organisationer 
ger lärandemöjligheter för ungdomar, vuxna, seniorer, 
underrepresenterade grupper etc, oberoende av deras 

demografiska, professionella eller socioekonomiska bakgrund.

Changemaker AB är ett privat konsultföretag (etablerat 1998) 
med omfattande kunskap och erfarenhet av projektutveckling, 
hållbar utveckling, nätverk och innovationstjänster. Baserat i 
Göteborg (Sverige), med partners och kunder i Sverige, Danmark, 
Tyskland. Anställda på Changemaker AB har varit projektledare 

för flera eu-beviljade projekt under de senaste tio åren.

www.changemaker.nuwww.sv.se
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EUdigiTAC-metoden föreslår en serie tematiska workshops. Målet för varje 
workshop är inte bindande, utan snarare en inspiration för att sätta ett 
tydligt fokus. 

Innehållet i workshops omfattar:

hur man invol-
verar icke-digi-

tala hantverkare 
i digitalisering-

sprocessen

hur man 
använder 

digitala verktyg 
för överföring 

av s.k tyst 
kunskap

hur man 
använder 

digitala verktyg 
för kulturellt 

bevarande och 
konsumtion av 

traditionella 
hantverk

att utforska 
olika digitala 
metoder och 
att medskapa 

digitalt material 
som främjar 

överföring av 
tyst kunskap

att utforska 
sociala 

medier och 
att medskapa 

digitalt 
material för att 
experimentera 
med nya sätt 

att bevara, 
sälja och sprida 

traditionellt 
hantverk

sammanfattan-
de utrymme för 

feedback

Metoder
- introduktion -

1 2 3 4 5 6
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Estland organiserade 7 workshops 
med föreläsningar och praktiska 
aktiviteter. Den första workshopen 
var ett fokusgruppsmöte för 
kartläggning av behov och för 
besluta om var man skulle sätta 
fokus. Efter ha klarlagt fokus 
kunde deltagarna registrera sig 
till workshop 2 och 3. Där kända 
experter presenterade sina 
kunskaper om filmskapande med tre 
olika tillvägagångssätt: etnografiska 
filmer kring dokumentation 
av tyst kunskap, lärande- och 
handledningsvideor, kampanjvideor. 
Mellan varje verkstad var 
deltagarna tvungna att arbeta 
individuellt. Vanliga föreläsningar 
fungerar inte effektivt såvida inte 
deltagarna kan träna färdigheter på 
egen hand också.

Metoder
- Estland -
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I de tre första workshopsen 
i Italien, utredde gruppen 
hantverkarnas behov, 
studenternas kunskaper och 
det anseende som textilsektorn 
har i regionen. Vid ett tillfälle 
medverkade även några 
representanter för museer och 
experter i regionens textila 
kulturarv. Efter det transnationella 
mötet, genomfördes tre andra 
workshops.

Metoder
- Italien  -

Dessa workshops syftade till 
att skapa originalberättelser 
från studenter. Två möten 
hölls i en skola och en skedde i 
hantverkarnas verkstäder. När 
gymnasieskolan blev officiellt 
inblandad i arbetsgruppen var man 
tvungen att hitta en kompromiss 
mellan projektets syfte och skolans 
program och regler.
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I den första workshopen i Sverige, 
diskuterade gruppen frågor om 
kulturarv, sociala medier och 
internet, demokratisering och IT-
kompetens.

Metoder 
- Sverige -

På grund av behov och önskemål 
från målgrupperna började vi tidi-
gare med att göra digitalt material. 
Redan i den andra workshopen och 
under följande workshops hade vi 
en kombination av produktion av 
digitalt material och diskussioner 
avseende dokumentation, kunskap-
söverföring, marknadsföring och 
rollen som en professionell hantver-
kare och hantverkare oavsett digital 
kompetens.
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Workshopsen som 
organiserades i 
Estland riktade sig 
till professionella 
hantverkare och de som 
studerade inhemska 
hantverk - framtida 
yrkespersoner. Det 
estniska hantverkarna 
använder redan idag 
olika digitala verktyg men 
de saknar färdigheter 
att använda specifika 
audiovisuella metoder. 
Således bestämdes 
det att sätta ett mer 
sammanhängande 
fokus på ge kunskap om 
videoskapande.

Estland

Målgrupper per land

Eftersom EUdigiTAC är ett gemensamt projekt med tre olika 
partners, representerar var och en olika sätt att arbeta. 

Alla tre samarbetspartnerna har en sak gemensamt - är alla 
verksamma inom traditionellt konsthantverk och hantverk 

men arbetar med delvis olika målgrupper.
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Workshopsen som ge-
nomfördes i Sverige rikta-
de sig till professionella 
och halvprofessionella 
hantverkare och de som 
studerar inhemskt hant-
verk - framtida yrkesper-
soner. Våra ursprungliga 
målgrupper var kvinnor 
aktiva med vävning (ama-
törer och professionella.) 
Amatörerna är ofta or-
ganiserade i vävstugor 
och de yrkesverksamma 
arbetar ofta ensamma.         
Medelåldern inom väv-
ning i Sverige är relativt 
högt (+55) och detta änd-
rade fokus under work-
shopsen till viss del. Mer 
till hur man använder 
mobiltelefonen för att 

Sverige

Textilindustrins 
hantverkare i Udine 
(Italien) är främst kvinnor 
över 45 år. Det finns också 
några familjeföretag 
som har lyckats överföra 
äldre traditioner om 
vävning och broderi 
mellan generationerna. 
Målgruppen för 
textilindustrin är 
främst studenter, 
lokala gymnasieskolor 
(åldern 14-19). Några av 
textilentreprenörerna, 
tillhörande Confartigianto 
Udine, och några 
studenter från det 
konstnärliga gymnasiet 
G.Sello, har varit 
inblandade i EUdigiTAC-
projektet.

Italien

dokumentera och dela 
egna projekt och att bli 
introducerad till sociala 
media. Flera av deltagar-
na har följt oss i flera år i 
andra projekt.
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Bra att komma ihåg för 
att göra en lyckad workshop!

Organisera 
Workshops:

-Vad du ska göra-

Tänk på vilken 
målgrupp du ska 
nå!

Invitera välkända 
experter för 
att attrahera 
deltagare!

Kom ihåg din budget 
och gör en realistisk 
plan.

Välj rätt lokal: det 
ska vara tillgängligt 
och anpassat efter 
din målgrupp.

Fråga om vilka tekniska behov 
din inspiratör har för att kunna 
tillhandahålla projektor, ljudsystem 
etc.

Skapa din agenda och besluta om 
tidsramen så att du har tillräckligt 
med tid så att det räcker för alla delar.

Lämna tid för 
eventualiteter, 
ifall deltagarna 
tar upp nya 
frågor.

Ge tidsutrymme så att 
deltagarna hinner sätta in sig i 
workshopsmaterialet. Vid behov, 
skriv även ut materialet innan.

Lämna tid för registrering, 
tänk på att deltagare kan 
komma sent så ge extra tid i 
starten.

Strukturera 
workshopen för 
att behålla fokus 
och göra det 
intressant.

Tillhandahåll kaffe, vatten, 
kaka och frukt!

Ha extra pennor 
och papper!

Lämna tillräckligt med 
tid mellan workshopsen 
för att deltagarna ska 
kunna smälta materialet. 
Men inte för länge! 
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Planera Workshops
- Tidsaspekten -

3
månader innan

Välj datum 
som 
passar din 
målgrupp, 
för att 
försäkra 
dig om att 
du får dem 
du önskar. 
Överväg 
om du ska 
ha flera 
tillgängliga 
datum.

2-3
månader innan

1
månad innan

2
veckor innan

3
dagar innan

1
dag före

Bestäm pla-
ts och tid, 
ordna över-
enskomm-
elser med 
föreläsare.

Skicka ut 
information, 
inbjudningar, 
öppen 
registrering.

Håll 
föreläsarna 
engagerade i 
planeringen av 
workshopen 
(material, 
hemarbete etc).

Håll 
föreläsare 
och övriga 
medarbe-
tare infor-
merade om 
arbetsförd-
elningen.

Dubbelkolla 
överens-
kommelser, 
skicka inbju-
dningar igen 
och påminn-
elser.

Skicka ut en 
påminnelse 
om work-
shopen.

Förbered 
extra papper 
och pennor.

Köp dryck 
med tillbehör 
etc.

Se till att 
vara i tid för 
workshopen, 
kolla att allt 
fungerar.

Finn en bra 
plats för 
fikat.

dagen för workshopen...
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Dagen för 
workshopen

Samla in feedback.

Efter 
workshopen

Följ upp med deltagarna några 
dagar efter workshopen.

Se till att vara i tid för workshopen, 
kolla att allt fungerar.

Finn en bra plats för fikat.

Buy 
refreshments, 
coffee, etc.

Skicka ut en 
påminnelse om 
workshopen.

Förbered extra 
papper och 
pennor.

...före workshopen
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Uppmuntra 
till deltagande

Fråga om behov och intresseområden

Fokus

Var flexibel

Sätt upp tydliga mål
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Tänk på hur du ska 

samla upp idéerna 

som kommer fram i 

varje workshop.

Involvera deltagarna 

på olika sätt, var inte 

alltför påstridig för 

de mer reserverade 

deltagarna.

Lärdomar

Håll det 

enkelt och 

fokuserat.

Involvera specialister.
Vet vilka 

mål du 
har.

Tänk på hur 
och var du ska 

använda resultaten 
som skapas under 

workshopen.

Så länge som målen 

och din målgrupp är 

tydliga så behöver du 

inte producera videor 

av högsta kvalitet.

Se till att det 
alltid finns en 
eller ett par 

assistenter till 
föreläsare och 

workshopledare.

Tänk på hur du introducera gruppen för att säkerställa en bra arbetsatmosfär. 
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EUdigiTAC - Digitally crafting new communities of practice 
är ett euprojekt som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan 
Västra Götaland (SE) tillsammans med Changemaker AB 
(SE), University of Tartu Viljandi Culture Academy (EST) 
och Confartigianato-Imprese Udine (IT), finansierat av 
Creative Europe och Västra Götalandsregionen.

Co-funders

Utforma dina aktiviteter 
baserad på den gemenskap, 
den del av hantverk du 
fokuserar på! Lyssna 
noggrant till vad din 
målgrupp säger och ge dem 
möjlighet att påverka. 

Njut av processen!

Slutsatser

Som en slutsats kan det sägas 
att nyckeln till framgång 
kring arbetet med hantverk 
och digitala kompetenser 
och workshops är bra 
planering: ett systematiskt 
tillvägagångssätt och att du 
känner dina målgrupper så 
bra som möjligt.


