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NFH ÅRSKONFERENS 2019
9-11 april 2019 

HANDGJORD HÅLLBARHET - EN KONFERENS OM ATT GÖRA, 
LAGA OCH FÖRETAGA HÅLLBART

Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga konferens är en mötesplats för alla 
som arbetar med och är engagerade i hemslöjdsfrågor i Sverige. Årets 
konferens är ett samarbete mellan NFH och Region Norrbotten.
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Program - tisdag 9 april
Plats: Hotel Clarion Sense samt Jokkmokk

11.00 Lunch
Dagen inleds med lunch på hotellet

12.00 Bussresa till Jokkmokk
Korta rapporter från regional verksamhet samt
NFH och Margareta Brilioth

14.15 Kaffe

Besök Ájtte - Svenskt Fjäll- och 
Samemuseum 

AIDA-projektet

16.00 Begreppet duodji
Gunvor Guttorm

16.45 Promenad till Sameslöjdstiftelsen

17.00 Besök Sameslöjdstiftelsen och se mer av 
Jokkmokk
Solveig Labba
Essence of Lapland, Eva Gunnare

18.30 Soppbuffé
Restaurang Ájtte (på Museet)

19.30 Bussresa åter Luleå

Angår Agenda 2030 slöjden? 

Med utgångspunkt i de globala målen tar konferensen avstamp tillsammans 
med forskare, lagningsaktivister och trendanalytiker.

Vi tar del av andras exempel och diskuterar hur vi alla i högre utsträckning kan 
gå från att tänka till att göra hållbart. Vad kan det handgjorda aktivt göra för att 
driva på en omställning till ett hållbart samhälle och hur kan det kommuniceras. 
Småskalig produktion som hållbar näringsverksamhet, är det möjligt?

Dagen inleds med lunch på Hotel Clarion Sense, Luleå 
Direkt efter lunchen åker vi i abonnerad buss till 
Jokkmokk. Bussresan som tar ungefär två timmar ägnar 
vi åt rapporter från Nämnden för hemslöjdsfrågor och 
de regionala verksamheterna. Eftersom vi åker buss finns 
inte möjlighet att visa bilder.
Margareta Brilioth, stf enhetschef regional samverkan, 
Kulturrådet kommer också att informera om Kulturrådets 
utlysningar och verksamhet.
Bussen tar oss till Ájtte - Svenskt Fjäll och 
Samemuseum där vi delar upp oss i två grupper. 
Ena gruppen får en visning av samlingarna. Den 
andra gruppen får en föredragning om AIDA, Arctic 
Indigenous Design Archives, som är ett treårigt 
samarbetsprojekt mellan Ájtte, Sámi allaskuvla (Samisk 
Högskola) i Norge och Sámi arkiiva (Samearkivet) 
i Finland. Det övergripande målet med detta 
slöjdarkivprojekt är att stärka och levandegöra samiskt 
kulturarv och att stärka kompetensen i entreprenörskap 
bland högskolans studenter på utbildningen i duodje.
Efter halva tiden byter vi så att alla får delta i båda 
aktiviteterna.
www.ajtte.com/ , www.ajtte.com/projekt/aida/  
Gunvor Guttorm, rektor och professor på Sámi 
University of Applied Sciences talar om begreppet duodji.
www.samas.no/nb/ansatt/guttorm-gunvor 
Vi tar en promenad till Sameslöjdstiftelsen Sámi duodji där 
Solveig Labba, stiftelsens ordförande, berättar om stiftelsen 
och det pågående utvecklingsarbetet.
Där bjuds vi även på smakbitar gjorda av Eva Gunnare, lapp-
ländsk matkreatör som vill ta vara på lokala matråvaror på de 
allra bästa sätt. Hon vill även lyfta fram nya sätt, nya smaker 
och nya kombinationer.
www.sameslojdstiftelsen.se
www.tjallegoahte.se/project/solveig-labba/
www.eolapland.se
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Program - onsdagen den 10 april,     
förmiddag
Plats: Clarion Hotel Sense, Luleå

9.00 Välkommen
Friedrike Roedenbeck, kanslichef NFH, presente-
rar dagens program

I Norrbotten gör vi det tillsammans - 
kulturutveckling i norr
Kristina Nilsson, enhetschef kultur, Region 
Norrbotten

9.30 Slöjd som medel för förändring
Helena Hansson

10.30 Kaffe

11.00 Forum för miljösmart konsumtion
Anna-Maria Lundholm

11.30 Hållbarhet som konkurrensmedel
Amanda Hasselström

12.30 Lunch

Hur ska vi gå från att tänka hållbarhet till att göra håll-
bart och hur skall vi få andra med oss? Kan slöjd vara en 
”låg tröskel” in till aktiva hållbara val? 
Hur kopplar vi slöjd och hantverk till Agenda 2030 må-
len  och hur kommunicerar vi det?  
Småskalig produktion och besöksnäring som hållbara 
företag, är det möjligt?  
Är hållbarhet så självklart för slöjdare och hantverkare att 
det inte är något vi talar om?
agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan

Helena Hansson, universitetsadjunkt HDK, Helena Hanssons 
forskningsområde är frugal innovation, vilken befinner sig 
i gränslandet mellan social, institutionell och teknologisk 
innovation. Lite förenklat kan man säga att frugal innovation 
handlar att anpassa sig till och bygga vidare på det som redan 
finns. 
hdk.gu.se/om/personal?userId=xhanhe

Anna-Maria Lundholm, utredare Konsumentverket, deltar 
i myndighetens uppdrag att driva Forum för miljösmart 
konsumtion som är en digital mötesplats för dem som 
vill underlätta för människor att konsumera mer hållbart. 
Kunskap, idéer och erfarenhet samlas och delas i forumet. 
Konsumentverket driver mötesplatsen.
www.forummiljosmart.se

Amanda Hasselström, Supermarket, arbetar med varumärkes- 
och konceptutveckling, produktstrategi för såväl globala varu-
märken som hantverksföretag. Hållbarhet har högsta prioritet 
för Amanda.  
Försäljning genomgår ett paradigmskifte precis som övriga 
samhället vilket innebär att man som företagare måste veta vem 
man är och vart man vill.
Amanda ingår i Stockholm stads jury för Stockholms Inno-
vationsstipendium samt är kreativ chef på Designtorget och 
grundare av Supermarket  
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Program - onsdagen den 10 april,       
eftermiddag
Plats: Clarion Hotel Sense, Luleå

13.30 Lagningsaktivisterna
Leili Mänder

14.15 Ull - hållbar produktionskedja för 
småföretagare
Annkristin Hult

15.00 Kaffe

15.30 Folkverkstan - samhällsentreprenörskap 
och mötesplats för att stimulera hållbar 
konsumtion
Jan Kemi

16.00 Formstark Norrbotten - hur design, konst-
hantverk och slöjd kan skapa mervärde i 
besöksnäringen
Hanna Isaksson

17.00 Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenters 
årsmöte

19.00 Gemensam middag
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Leili Mänder driver folkbildningsprojektet @Lagningsakti-
visterna på Instagram. Med inspiration från den feministisk me-
toden ”medvetandehöjning” är lagningsaktivisterna ett initiativ 
för att bilda en nationell diskurs om textilkunskap, textilvård 
och textilbranschen. Leili betonar att lagning är en aktivistisk 
handling, alltså en handling som omsätter värderingar om håll-
bar textil. Därför är alla som lagar lagningsaktivister, men den 
som driver kontot är bara en.
www.yokaivintage.wordpress.com/about/

Annkristin Hult, nationell utvecklare hållbarhet NFH.
Annkristin Hult arbetar med att kartlägga den svenska 
ullnäringen och samla fakta om insatser som gjorts för 
svensk ull runt om i landet. Näringen består mestadels av 
småföretagare och en hållbar nationell infrastruktur saknas.
www.nfh.se/prioriteringar-2019/hallbarhet.html 

Jan Kemi, Folkverkstan. Under hösten 2018 och våren 2019 
genomför Föreningen Norden Norrbotten en förstudie med 
namnet Folkverkstan. Syftet är att att arbeta med attitydför-
ändringar för mer medveten konsumtion. Målet är att utveckla 
mötesplatser dit människor kan komma för att laga produkter 
i gör-det-själv verkstäder. Intentionen är att mötesplatsen ska 
bli en plats för kunskapsutbyte om lagning samt hållbar utveck-
ling och konsumtionsmönster. Projektet knyter an till målom-
råde 12 inom Agenda 2030 som handlar om hållbar konsumtion 
och produktion.
www.norrbotten.norden.se/projekt/ 
   
Hanna Isaksson, verksamhetsledare Resurscentrum för konst 
i Norrbotten, arbetar med hur design, slöjd och konsthantverk 
kan skapa mervärde i besöksnäringen
www.resurscentrumforkonst.se/om-oss/kontakt-33256432 
www.norrbotten.se/publika/ku/stku/Hemslöjd/OpenCall_
FormstarkNorrbotten_2018.pdf 

https://yokaivintage.wordpress.com/about
https://nfh.se/prioriteringar-2019/hallbarhet.html
http://norrbotten.norden.se/projekt
http://www.resurscentrumforkonst.se/om-oss/kontakt
https://www.norrbotten.se/publika/ku/stku/Hemsl�jd/OpenCall_FormstarkNorrbotten_2018.pdf
https://www.norrbotten.se/publika/ku/stku/Hemsl�jd/OpenCall_FormstarkNorrbotten_2018.pdf


Program - torsdagen den 11 april
Plats: Clarion Hotel Sense samt Norrbottens 
museums trämagasin

8.30 Genusforskning
Lena Abrahamsson

9.30 Handlingsplan jämställdhet - NFH

Mia Lindgren

10.15 Kaffe

10.45 Kulturarvsprocesser i den byggda miljön: 
hur förvaltas 1970-talets arkitektur?  
Jennie Sjöholm

11.45 Lunch

12.45 Buss till Norrbottens museums magasin

13.15 Introduktion till visningen
Robert Pohjanen, antikvarie föremålssamlingar, 
Norrbottens museum

13.30 Visning av utvalda lagade föremål ur 
samlingarna och öppet hus i trämagasinet
Kent Vesterlund och Robert Pohjanen

15.00 Buss åter hotellet

15.30 Kaffe och avslut

Åter på hotellet
16.00 - 
18.00

Möte för textilkonsulenterna

Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet,  
belyser organisationsutveckling, kön/genus och arbetsmiljö 
som en del av hållbarheten. 
www.ltu.se/staff/l/leab-1.11402 
www.tidningencurie.se/nyheter/2018/04/10/lena-abrahamsson-
ny-bloggare-i-curie/  

Mia Lindgren har på uppdrag fortbildat NFHs kansli i 
jämställdhetsfrågor samt gjort en översyn av verksamheten 
och tillsammans med kansliet tagit fram en handlingsplan för 
jämställdhet gällande NFH.

Jennie Sjöholm, biträdande universitetslektor, Luleå tekniska 
universitet, är bebyggelseantikvarie och disputerad i Arkitektur 
med inriktning på kulturmiljö och kulturarv. Forskar huvudsak-
ligen om kulturarvsprocesser i den byggda miljön

Efter lunch besöker vi Norrbottens museums trämagasin. Vi 
delar upp oss i två grupper, hälften startar med en visning i 
magasinen och andra hälften samtalar tillsammans med Kent 
Vesterlund om utvalda lagade hårdslöjdsföremål ur samling-
arna. Vi funderar över materialval, slöjdteknik, konstruktioner 
och lagningar. I halvtid växlar vi så att alla får delta i båda 
aktiviteterna.
www.norrbottensmuseum.se/
Kent Vesterlund driver byggnadsvårdsföretaget Mixter X och 
sysslar med konsultuppdrag i byggnadsvårdssammanhang. 
Kent är länsombud i Norrbotten för Svenska 
byggnadsvårdsföreningen och sitter i styrelsen för ideella 
föreningen Byggnadsvård Norr. Finns på Instagram under 
namnet Timmerbila.
www.mixterx.se/

Konferensen avslutas vid kl 16 på hotellet.
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Övrig info
Konferensen kommer att hållas på olika ställen i Luleå och Jokkmokk enligt nedan, transport mellan Luleå och Jokkmokk 
kommer att ske med inhyrd buss tur och retur. 
Även resa mellan hotellet och Norrbottens museums magasin kommer att ske med inhyrd buss.

Tisdag 9 april kl 11.00 Lunch Clarion Hotel Sense Skeppsbrogatan 34, Luleå
kl 12.00 Buss till Jokkmokk Avgår från Clarion Sense
kl 14.15 ca Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum Kyrkogatan 3, Jokkmokk
kl 17 Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji Porjusvägen 4, Jokkmokk
kl 18.30 Restaurang Ájtte, vid museet Kyrkogatan 3, Jokkmokk
kl 19.30 Buss åter till Luleå Skeppsbrogatan 34, Luleå

Onsdag 10 april kl 9-17 Konferens Clarion Hotel Sense Skeppsbrogatan 34, Luleå
Torsdag 11 april kl 8.30 Konferens Clarion Hotel Sense Skeppsbrogatan 34, Luleå

kl 12.45 Buss till Norrbottens museums magasin Avgår från Clarion Sense
kl 13.00 Norrbottens museum Björkskatan, Höstvägen 7, Luleå
kl 15.00 Buss åter hotellet

Varmt välkommen!
Vid frågor kontakta: Ingela Lindqvist, ingela.lindqvist@nfh.se, 08-681 66 16
Ingela Lindqvist 072 534 36 71
Friedrike Rodenbeck 072 553 52 01
Heléne Wallin 070 208 49 73
Annkristin Hult 072 219 70 64
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